DAZ.262.69.2020
ZATWIERDZAM

Grzegorz Mroczek
Dyrektor
Działu Bezpieczeństwa
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 30 listopada 2020 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 57/20/PN/N) na zakup
systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu
tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 10:00, złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 listopada 2020 r., godz. 11:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: 725 700,00 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
- 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym
- dostawa i wdrożenie systemu w terminie 10* dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy;

* lub krócej zgodnie z ofertą Wykonawcy
2. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dostawy i
wdrożenia oferowanego Rozwiązania zostanie potwierdzone przez Zamawiającego
protokołem odbioru, który może zostać przekazany drogą mailową (w postaci
podpisanego skanu) na adres wskazany w § 12 ust. 2 pkt 2 Umowy, w terminie do 5
(pięciu) dni roboczych od dnia przedstawienia świadczeń do odbioru.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
Zamawiającemu faktury VAT, w terminie do 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 publiczno-prywatnym (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. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT
udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia
Zamawiającego do wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia wymogów
opisanych w zdaniu poprzednim, a termin płatności tej faktury ulega wydłużeniu o czas
tego opóźnienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za
nieterminową płatność ani uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji
obowiązków wynikających z Umowy. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania
dyspozycji przelewu z rachunku bankowego NCBR.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Apius Technologies S.A.
Ul. Stanisława Moniuszki 50
31-523 Kraków
Cena brutto oferty 448 131,44 zł

1.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował wzór umowy, warunki
płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji zamówienia określony w SIWZ.
Wdrożenie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

