DAZ.262.55.2020
ZATWIERDZAM

Jakub Zawierucha
Dyrektor
Dział Systemów Informatycznych
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 10 listopada 2020 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 46/20/PN/P19) na dostawę
wsparcia producenta oprogramowania do kopii zapasowych CommVault wraz z dostawą
infrastruktury.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 10 listopada 2020 r. godz. 11:00, złożono 3 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10 listopada 2020 r., godz. 12:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: 494 117,75 zł brutto, w tym:
- zadanie 1 – 103 590,60 zł brutto,
- zadanie 2 – 390 527,15 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin
realizacji zamówienia oraz warunki płatności.
Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków
płatności, tj.:
1. Termin wykonania zamówienia
Zadanie 1:

- dostawa wsparcia - 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
- migracja – 90 dni od daty zawarcia umowy;
- zapewnienie wsparcia producenta przez co najmniej dwóch certyfikowanych
inżynierów – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zadanie 2:
- dostawa serwerów – 21 dni*
Szczegółowy harmonogram określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia
jej doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez
Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer
rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wykonawca uprawniony będzie
do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru
dostarczenia wsparcia Oprogramowania, stwierdzającego należyte wykonanie części
Przedmiotu Umowy (dot. Zadania 1). Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany
przez obie Strony Protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy,
potwierdzający wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, bez zastrzeżeń (dot.
Zadania 2). Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze VAT.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
ADT Group sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował wzór umowy, warunki
płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji zamówienia określony w SIWZ.

1.

Zadanie 1
Cena brutto oferty 83 640,00
Zadanie 2
Cena brutto oferty……………………
……miesięcy gwarancji na zaoferowane serwery.
Dostawa sprzętu w terminie …..dni.
Apex.IT sp. z o.o.
ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował wzór umowy, warunki
płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji zamówienia określony w SIWZ.

2.

Zadanie 1
Cena brutto oferty 72 570,00 zł
Zadanie 2
Cena brutto oferty 446 841,78 zł
36 miesięcy gwarancji na zaoferowane serwery.
Dostawa sprzętu w terminie 13 dni.

ASCOMP S.A.
ul. Christo Botewa 14
30-798 Kraków
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował wzór umowy, warunki
płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji zamówienia określony w SIWZ.
3.

Zadanie 1
Cena brutto oferty 99 630,00 zł
Zadanie 2
Cena brutto oferty 419 395,56 zł
84 miesięcy gwarancji na zaoferowane serwery.
Dostawa sprzętu w terminie 13 dni.

