
 
 
 

 

Znak sprawy: DDC.2402.16-1.KS.2021 

  

Warszawa, dnia 22 czerwca 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-
958 Warszawa, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), zwanej dalej Zamawiającym lub Muzeum zaprasza 
do składania ofert w postępowaniu pn.: 
Przedłużenie licencji oprogramowania/kontraktów serwisowych na klaster urządzeń brzegowych 

(firewall) sieci teleinformatycznej FortiGate 400D – 2 szt. oraz FortiAnalyzer 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

KOD CPV:  480000-00 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

1. Przedłużenie licencji oprogramowania oraz wsparcia producenta o 12 miesięcy dla urządzeń  

Wykonawca zobowiąże się do: 

1) Udzielenia rocznej gwarancji na prawidłową pracę oprogramowania zgodnego z dostarczonymi 

licencjami. 

2) W okresie udzielonej gwarancji w momencie stwierdzenia wady produktu Wykonawca 

wymieni produkt na nowy wolny od wad, lub dokona naprawy na własny koszt. 

2. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Krzysztof Sirko – Z-ca Kierownika Działu Dokumentacji i Cyfryzacji 

e-mail: ksirko@muzeum-wilanow.pl  

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Poz. Symbol Opis licencji/kontraktu serwisowego Ilość 

1 FC-10-0400D-950-02-DD 

FortiGate-400D 1 Year Unified Threat Protection (UTP) 

(24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web 

Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) 

2 szt. 

2 
FC1-10-LV0VM-248-02-

DD 

FortiAnalyzer-VM 24x7 FortiCare Contract (for 1-6 GB 

Logs/Day) 1 Year 
1 szt. 

3 
FC1-10-LV0VM-149-02-

DD 

FAZ-VM - 1 Year Subscription license for the FortiGuard 

Indicator of Compromise (IOC) (for [S] 1-6 GB/Day of Logs) 
1 szt. 
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Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym 
znaczeniu: 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 

1. Cena łączna brutto (C)          100 

Sposób oceny ofert. 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium cena (C):    
Sposób obliczenia   C: 
                                                                  cena łączna (brutto) najniższa  

(C) liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x  100 
                                                                                      cena łączna (brutto) badanej oferty  

Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej określonych 
kryterium oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył nie podlega 
wykluczeniu z postępowania. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert: oferty należy dostarczyć do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

w formie elektronicznej na adres email: ksirko@muzeum-wilanow.pl  

2. Termin składania ofert: 28.06.2020 r., godz. 12:00 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta zawiera: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

2) Dokładne oznaczenia przekazywanych licencji 

 

2. Informacje dodatkowe: 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim 
2) ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego, 
3) po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 
4) wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania 

do zawarcia umowy ze Wykonawcą. 
5) złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyn. 
7) Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP. 
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących 

lub błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych 
dokumentów. W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta 
podlega odrzuceniu. 
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9) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się 
w wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 
1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ 
(jeśli dotyczy).  

10) Niewypełnienie obowiązków o których mowa w pkt. 9 będzie rozumiane przez 
zamawiającego jako uchylanie się przed podpisaniem umowy.  

 

Załączniki: 
1. Wzór umowy wraz z załącznikami – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
2. Formularz oferty - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
3. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 


