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Zapytanie ofertowe 
(dalej jako zapytanie) 

Miejscowość i data dokumentu: 

Warszawa, dnia 13 marca 2023 r. 

Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 

Dotyczy:  

Zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie 
art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710 ze zm.), pn.: 
Dostawa nowych urządzeń brzegowych FortiGate 200F - 2 szt. ze wsparciem producenta, w tym 
przedłużenie wsparcia na FortiAnalyzer-VM na 1 rok. 

Znak sprawy: DDC.2402.12.KS.2023 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są podmiotami rosyjskimi w rozumieniu 
przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w 
zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii 
Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach 
udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obejmuje również podwykonawców, 
dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy 
przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. 

Uwaga: Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 
1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia 
publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji podlega karze 
pieniężnej do 20 000 000 zł. 
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Treść informacji 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1) W ramach usługi przewiduje się: Dostawę nowych urządzeń brzegowych FortiGate 200F - 2 szt. ze 
wsparciem producenta, w tym przedłużenie wsparcia na FortiAnalyzer-VM na 1 rok. 

2) Przedmiot Zamówienia obejmuje: 

 dostawę nowych urządzeń FortiGate 200F – 2 szt. 

 dostawę licencji/kontraktów serwisowych dla dostarczonych urządzeń: FortiGate-200F Hardware 
plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) na okres 1 roku, 

 przedłużenie licencji/kontraktów serwisowych: FAZ-VM-GB5 + Upgrade license for adding 5 
GB/Day of Logs + FortiCare Premium Support (for 1-6 GB/Day of Logs) + FortiGuard Indicators of 
Compromise (IOC) Service (for 1-6 GB/Day of Logs) na okres 1 roku na urządzenie FortiAnalyzer-
VM – 1 szt. Zainstalowany firmaware v6.4.9; 

 usługę wsparcia przy wdrożeniu urządzeń (przeniesieniu konfiguracji), w miejsce wycofywanych 
przez producenta urządzeń FortiGate 400D – 2 szt. pracujących w klastrze. Zainstalowany 
firmware FortiOS v6.4.11; 

3) Wykonawca, musi być autoryzowanym partnerem firmy Fortinet. 
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego 

oraz we Wzorze umowy. Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 
5) Kody CPV:  

a) 32413100-2 Routery sieciowe 
b) 48219100-7 Pakiety oprogramowania bramowego 

2. Termin wykonania zamówienia : 

1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy 
2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:  

Krzysztof Sirko, ksirko@muzeum-wilanow.pl 

4. Opis warunków zamówienia 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, jeżeli wykaże, iż do realizacji przedmiotu 
zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę posiadającą aktualny certyfikat Fortinet NSE 3 lub wyższy. 

Wyjaśnienia: 
1) Na spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem 

oferty przedstawi Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowiący załącznik nr 5 
do Zapytania ofertowego, wraz ze skanem certyfikatu. 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

1) Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena” (C): Sposób obliczenia 
(liczba punktów oferty ocenianej) = (cena ryczałtowa(brutto) najniższa/ cena ryczałtowa (brutto) badanej 
oferty)*100 
2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w 

ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kamery-bezpieczenstwa-3839
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-do-nadzoru-wideo-2489
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3) Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych ofertach.  

6. Miejsce i termin składania ofert:  

1) Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: ksirko@muzeum-wilanow.pl 
2) W tytule maila należy wpisać: Oferta - Znak sprawy: DDC.2402.12.KS.2023 
3) Termin składania ofert na adres podany w pkt 1) niniejszego ustępu: do dnia 21.03.2023 r. do 

godz. 12:00. 

7. Charakter ceny. 

1) Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową.  
2) Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 

ofertowego i zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz 
obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszt 
zatrudnienia personelu, koszt urządzeń, maszyn, sprzętu, koszty administracyjne i biurowe, koszty 
dojazdów, ubezpieczenie oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, 
którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). 

3) Cena podana przez Wykonawcę jest kompletna, jednoznaczna i ostateczna, dlatego Wykonawca w 
określeniu ceny oferty musi uwzględnić łącznie wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 
zostały we wzorze Umowy. 

4) Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany na etapie przygotowywania oferty do oceny i 
zweryfikowania oraz oszacowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. W tym celu Zamawiający zaleca Wykonawcy szczegółowe i dokładne zapoznanie się z 
treścią wymagań niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Informacje dodatkowe: 

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

zapytania ofertowego. 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia 

postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty, jak również do przesunięcia terminu do 
składania ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego.  

4) Do oferty prosimy dołączyć: 
a) wykaz osób w zakresie odpowiadającym warunkom określonym w ust. 4 niniejszego zapytania 

ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego, 
b) informację RODO o treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5) Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 
zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 
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6) Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 
zawarcia umowy z Wykonawcą. 

7) Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

8) Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub 
błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów. W 
przypadku niezłożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. 

9) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi (jeśli dotyczy) 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 2022 poz. 2651, 2707, z 2023 r. poz. 
180, 326 oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2023 poz. 
221). 

10) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 
ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę, chyba że 
Zamawiający unieważni postępowanie. Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć: 
dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w celu zawarcia umowy lub niewypełnienie obowiązków o których mowa w 
niniejszym dokumencie. 

9. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty 
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy 
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna RODO 
5) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Wykaz osób skierowanych do realizacji umowy 

W imieniu Zamawiającego dokument zatwierdził: 
Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 


