
Nr sprawy: BZP-ZZP-2374-2-117-DKS-4.8-UM/2018

Osoba prowadząca: Urszula Michalska
Nr teł.: +4822 601-46-74
E-mail: urszula. michalska@mswia.gov.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

1. Podstawowe informacje o zamówieniu.

a) Przedmiot zamówienia:
„Hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, 
konserwacyjnych i administracyjnych serwerów ifirewałla”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Projektu umowy.

b) termin wykonania zamówienia: od 28 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
c) warunki płatności: 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

prawidłowo wystawionej faktury
• podstawą wystawienia faktury stanowi miesięczny protokół zdawczo-odbiorczy usługi, 

podpisany przez obie Strony.
• za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin 

zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty.
1/ Oferty należy złożyć zgodnie z Formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do Zaproszenia.

2/ Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej (podpisaną przez osobę/osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy) przesłanej na adres: hzp. zzp(tvms w i a. aov.pl'.

3/ Ofertę należy złożyć w terminie do 3 grudnia 2018 r. do godz. 11:00

4/ W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

1/ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej 5 letnie doświadczenie w 
sprzedaży usług hostingu dedykowanego oraz wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej dwóch usług hostingu 
dedykowanego o wartości przekraczającej kwotę 100.000.00 zł każda, na rzecz administracji 
publicznej.

2/ W celu potw ierdzenia spełniania w/w warunku, wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz, 
zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Kryteria wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki 
udziału w postępowaniu:
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1/ Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, biorąc pod uwagę zgodność oferowanego 
przedmiotu zamówienia z wymaganiami i cenę przedmiotu zamówienia.

2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści oferty lub odrzucenie oferty 
niespełniającej wymogów Zamawiającego.

5. Inne:
1/ W przypadku pytań dot. przedmiotu zamówienia prosimy kierować je pod adresem: 
bzp.zzp@mswia.gov.pl

2/ Zamawiający wymaga zawarcia umowy o treści stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia 
do składania ofert:

3/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.

W związku z art. 70' § 3 ustawy Kodeks cywilny, zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn oraz na podstawie art. 70' § I i 2 Kodeksu 
cywilnego do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu 
nie przysługuje wykonawcy roszczenie przeciwko zamawiającemu.

DYREKTOR 
ji n? yyi eń/9nblic ziflpch MSWiA

'O
IzcLbela JAKI TBOWSKA

(podpis Kierownika komórki organizacyjnej przeprowadzającej rozeznanie rynku)

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Wykaz doświadczenia
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