
 
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 

ZAPYTANIE OFERTOWE WSA/ZP/BA/42/2019 

Strona 1 z 12 

 

NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/42/2019                                                                  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.) zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8.  

Postępowanie prowadzone jest wg „Zasad postępowania w trybie zapytania ofertowego” 

stanowiących integralną część postępowania. 

 

I. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej: 

2) szkolenie dla 4 pracowników - z administracji i zarządzania dostarczonego rozwiązania, 

3) wdrożenie sprzętu i oprogramowania. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz  sposób realizacji zamówienia został zawarty we 

wzorze umowy -  załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy oraz 

potwierdzony protokołem odbioru. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 oraz 

ul. J. Pankiewicza 4 Warszawa. 

 

II. ZAKRES RZECZOWY OFERTY 

1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego stanowiącym Załącznik Nr 2  w formie 

pisemnej, w języku polskim. 

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć:  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

LP Urządzenie lub licencja 
Numer katalogowy 

producenta 
Ilość 
sztuk 

1 NetShield NAC Enterprise 10 ENT-10 1 

2 
NetShield NAC Enterprise 10 - License 
Subscription 1yr 

ENT-10-LIC-1 1 

3 NetShield NAC Branch Pro BR-PRO 1 

4 
NetShield NAC Branch Pro - License 
Subscription 1yr 

BR-PRO-LIC-1 1 
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składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta. 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

przy ul. Jasnej 2/4  do dnia 19.09.2019r. do godz. 1100. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny 

sposób liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

Oferta pn. „Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej dla  WSA w Warszawie”– SPRAWA 

WSA/ZP/BA/42/2019. Nie otwierać do dnia 19.09.2019r do godz. 11.00 

3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.       

 

VI. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: 

cena (C)                       – waga kryterium 100 % 

VII. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

1. Ocena ofert, dokonywana będzie wg. następującego wzoru: 

P= Cmin/C x 100 [PKT] 

gdzie: P -  Ilość punktów przyznanych w ocenianej ofercie  

Cmin - najniższa cena brutto oferty, spośród ocenianych ofert,  

C - cena brutto ocenianej oferty  

 maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów [100 pkt] w kryterium [C]. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 

dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie można będzie wyliczyć różnicy 

punktów. 
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Załącznik nr 1 

WZÓR UMOWY  

 

Umowa zawarta w dniu ………………2019 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z siedzibą ul. Jasna 2/4,  

00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez : Wojciecha Kitkę – Dyrektora WSA w Warszawie  

a,   

………………………………………….. z siedzibą …………………………………………………….,  

KRS ……………………………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP ……………………….., REGON …………………………., zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez: ………………………………………..   

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną.  

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro, niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
oparciu o dyspozycje art. 4 pkt 8 rzeczonej ustawy. Zamówienia udzielono Wykonawcy w postępowaniu (NUMER 
SPRAWY WSA/ZP/BA/42/2019) przeprowadzonym wg zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień 
publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i w konsekwencji powyższego została 
zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiot umowy obejmuje:  

1) Etap I - dostawę urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnymi licencjami, gwarancją i 

wsparciem technicznym: 

Lp. Model urządzenia lub licencja Numer katalogowy 
producenta 

Ilość sztuk 

1 NetShield NAC Enterprise 10 ENT-10 1 

2 
NetShield NAC Enterprise 10 - License 
Subscription 1yr 

ENT-10-LIC-1 1 

3 NetShield NAC Branch Pro BR-PRO 1 

4 
NetShield NAC Branch Pro - License 
Subscription 1yr 

BR-PRO-LIC-1 1 

2) Etap II - szkolenie dla 4 pracowników - z administracji i zarządzania dostarczonego rozwiązania,  

3) Etap III - wdrożenie sprzętu i oprogramowania, w tym: 

a) zaplanowanie wdrożenia z uwzględnieniem uwarunkowań istniejącej infrastruktury 

sieciowej (przełączniki zarządzalne Cisco) znajdującej się w dwóch lokalizacjach sądu – ul. 

Jasna 2/4 oraz J. Pankiewicza 4 w Warszawie, 

b) montaż i uruchomienie urządzeń w dwóch lokalizacjach sadu, 
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c) podłączenie urządzeń do sieci i uruchomienie interfejsu zarządzającego, 

d) konfiguracja rozwiązania i jego optymalizacja, wykorzystanie w infrastrukturze IT 

Zamawiającego: 

 wykrycie wszystkich urządzeń pracujących w sieci, 

 skonfigurowanie i uruchomienie automatycznego wykrywania nowych urządzeń 

pojawiających się w sieci, 

 skonfigurowanie i uruchomienie automatycznego blokowania nowo wykrytych 

urządzeń w sieci, 

 skonfigurowanie i uruchomienie mechanizmu wykrywania zagrożeń malware, 

 skonfigurowanie mechanizmu audytowania podatności stacji roboczych, 

 skonfigurowanie powiadomień mailowych i alertów wysyłanych przez urządzenia, 

 przetestowanie poprawnego działania skonfigurowanej funkcjonalności. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone urządzenia: 

1) są fabrycznie nowe, 

2) są wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, 

3) pochodzą z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, 

4) zostaną dostarczone w opakowaniach producenta, 

5) zostaną dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim, 

6) wszystkie oferowane i dostarczone urządzenia posiadają oznaczenie producenta, modelu i 

numer seryjny producenta. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem urządzeń, posiada prawo swobodnego nimi 

dysponowania oraz, że urządzenia nie są dotknięte żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą 

prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy  

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy oraz 

zostanie potwierdzony protokołem zakończenia każdego z Etapów Umowy. 

2. Za ostateczny termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 uważa się datę 

podpisania ostatniego ze wszystkich protokołów odbioru (Etapu I, II, III). 

3. Wykonawca po podpisaniu umowy dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla 

sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

 
§ 3 

Miejsce dostawy  
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie, pod adres Warszawa ul. Jasna 2/4, własnym transportem, na własny koszt i na własne 

ryzyko.  
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§ 4 
Warunki realizacji umowy, protokoły odbioru Etapów  

1. Wdrożenie, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 3 zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego: 

1) Warszawa ul. Jasna 2/4 dla urządzenia ENT-10, 

2) Warszawa ul. J. Pankiewicza 4 dla urządzenia  BR-PRO. 

2. Odbiór przedmiotu umowy następuje w etapach: 

1) Etap I – dostarczenie urządzeń i licencji, 

2) Etap II -  szkolenie w zakresie dostarczonego rozwiązania, 

3) Etap III – wdrożenie  sprzętu i oprogramowania. 

3. Protokół odbioru dla każdego z Etapów będzie podpisany przez obie Strony i stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, braki lub wady przedmiotu Umowy, 

zwłoka w odbiorze związana z ich usunięciem obciąża Wykonawcę. 

5. Wykonawca dostarczy ponadto instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń, dokumenty 

dopuszczające urządzenia do obrotu i użytkowania oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające 

Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i 

gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwarancyjne urządzeń wydane przez producenta, w 

ramach procedury odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo weryfikacji czy 

oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta 

oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z 

prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego 

oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego 

dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego 

oprogramowania lub jego elementów, Zamawiający odstąpi od odbioru.  

6. Jeżeli w przypadku przeprowadzenia odbioru Zamawiający stwierdzi istnienie wad technicznych 

sprzętu lub niezgodności parametrów z zamówieniem, braku wymaganych dokumentów lub ich 

niezgodności z wymaganiami, Zamawiający odnotuje to w protokole odbioru, iż sprzęt ten nie 

spełnia warunków umowy i niezwłocznie powiadomi Wykonawcę faksem lub emailem o 

stwierdzonych wadach lub nieprawidłowościach, a Wykonawca dostarczy na własny koszt 

prawidłowy sprzęt lub wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty 

otrzymania zawiadomienia. 

7. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i 

pełnowartościowy, jak również, że stanowi jego własność oraz nie jest obciążony prawami na 

rzecz osób trzecich. 
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§ 5 
Szkolenie 

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla czterech pracowników Zamawiającego, z administracji i 

zarządzania dostarczonego rozwiązania w zakresie: 

1) elementów systemu NetShield – raportowanie i logowanie, konta użytkowników i poziomy 

dostępów, konsola systemowa, 

2) omówienie konfiguracji sieciowej, 

a) sieci fizyczne, 

b) sieci VLAN, 

c) integracja ze switchami zarządzalnymi, 

d) segmentacja sieci a używanie NAC, 

3) omówienie podstawowych modułów NetShield, 

a) Network Access Control, 

b) Initial Scaning, 

c) Asset Detection System – konfiguracja, 

d) Manage Assets – zarządzanie hostami, analiza zdarzeń, 

e) audyt - konfiguracja audytów, raporty i ogólne znaczenie zawartych informacji, 

zarządzanie poaudytowe, 

f) malware Detection – analiza informacji, 

g) logi systemowe i raporty, 

4) dobre praktyki. 

2. Szkolenie musi być realizowane przez certyfikowanego trenera. 

3. Szkolenie musi być zakończone testem NetShield Administration Level 2. 

 

§ 6 
Gwarancja, serwis i wsparcie techniczne  

1. Wykonawca zapewnia gwarancję sprzętową i wsparcie techniczne producenta na okres 12 

miesięcy.  

2. Warunki gwarancji będą zawarte w karcie gwarancyjnej, którą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wraz z urządzeniami, w formie papierowej lub udostępni w formie elektronicznej. 

3. Bieg terminu gwarancji oraz wsparcia technicznego producenta rozpoczyna się od dnia podpisania 

protokołu odbioru Etapu III, 

4. Wykonawca zapewnia subskrypcję aktualizacji baz zagrożeń oraz firmware producenta na okres 12 

miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru Etapu III. 

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie. 
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6. Gwarancja producenta na urządzenia udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. 

Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, 

tj. z gwarancji producenta lub z gwarancji Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizować obowiązków wynikających z udzielonej 

gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt 

Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 

8. Wykonawca lub producent urządzenia ponosi wszystkie koszty realizacji gwarancji, gwarancja nie 

powoduje dodatkowych kosztów Zamawiającego związanych z utrzymaniem gwarancji. 

9. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzenia zgodnie z 

przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 

10. W przypadku awarii urządzenia następuje wymiana na nowe urządzenie przez producenta w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Na czas wymiany sprzętu w przypadku awarii 

Wykonawca musi zapewnić sprzęt zastępczy z dostawą w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

 

§ 7 
Współpraca i adres do korespondencji 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz 

uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest p. …………………………, tel,………………………….  

e-mail:……………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy oraz uprawnioną, do 

kontaktowania się z Zamawiającym jest: p. …………………………, tel,…………………………. 

e-mail:……………………………….. 

3. Zmiana osób do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy, 

jednak wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia pisemnego. 

4. Korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy może być doręczana za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej i powinna być kierowana na adresy poczty elektronicznej wskazane w 

ust. 1-2, tak aby można było ustalić bezspornie, kto jest nadawcą korespondencji z zastrzeżeniem 

ust. 6. 

5. Przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy 

rozumieć moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres poczty 

elektronicznej w taki sposób, że adresat korespondencji mógł się z nią zapoznać. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy/zmiany umowy, korespondencja między Stronami 

prowadzona będzie w formie pisemnej i będzie kierowana na następujące adresy: 

1) Zamawiający - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa,  

2) Wykonawca  - ………………………………………………………………... 
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7. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie 

drugą Stronę bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy, pod rygorem uznania za 

skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni prawidłowo wskazany przez tę Stronę 

adres do doręczeń. 

8. Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe  

z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

 

§ 8 
Wynagrodzenia oraz warunki płatności  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 wyniesie brutto wraz z należnym 

podatkiem VAT w wysokości …………………….brutto (słownie…………………………………………………………) 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w tym odpowiednio:  

1) Etap I -  …………………………. zł brutto, 

2) Etap II -…………………………. zł brutto, 

3) Etap III - ………………………. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy wg nast. zasad: 

1) pierwsza faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze Etapu I i obejmować 

będzie wartość wyliczoną dla Etapu I, 

2) druga faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze Etapu II i obejmować 

będzie wartość wyliczoną dla Etapu II, 

3) trzecia faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze Etapu III i obejmować 

będzie wartość wyliczoną dla Etapu III. 

3. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur przez Wykonawcę, przelewem, na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 

21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

4. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

5. Faktury będą wystawione na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4,  

00-013 Warszawa, NIP 525-22-83-365. 

6. Za datę zapłaty, Strony ustalają datę uznania konta bankowego Wykonawcy. 

7. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy, tj. po terminie określonym w § 2 

ust. 1,  

2) 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia po terminie określonym w § 6 ust. 10, 
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3) 10 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności określonych w § 10 ust. 

1 pkt 1-2. 

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od doręczenia noty 

księgowej.  

3. Niezależnie od postanowienia ust. 2, Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z 

tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiający ma prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych.  

 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w 

niniejszej umowie i mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu do 

usunięcia tych nieprawidłowości, nie zostaną one usunięte, 

2) zwłoka Wykonawcy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, 

3) nastąpi zajęcie wierzytelności Wykonawcy wynikających z tej umowy w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się 

z zapłatą wynagrodzenia pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni 

terminu na uregulowanie płatności. 

3. Swoje prawo do odstąpienia, każda ze Stron może zrealizować w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o przesłance odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§11 
Przepisy końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu 

przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 
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5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy 

na rzecz osób trzecich. 

6. Umowa zawiera …….. stron parafowanych przez każdą ze Stron umowy. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Wykonawcy, 

dwóch dla Zamawiającego. 

8. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji jakie uzyskały w 

związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do 

których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub, że jako takie są traktowane 

przez drugą Stronę. 

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej 

ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy 

informację tę ma traktować jako poufną. 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do umowy - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 do umowy  - Dokumenty podmiotowe: wpis Wykonawcy do KRS. 
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SPRAWY WSA/ZP/BA/42/2019                                                                                    Załącznik nr 2  

                                                          

FORMULARZ OFERTOWY 

 

DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO 
Nazwa Oferenta: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

Adres: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … .  

NIP: : … … … … … … … … … … … … … ; REGON: : … … … … … … … … … … … … … … … …  

Reprezentowany przez: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

1. W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr sprawy WSA/ZP/BA/42/2019 oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej dla  WSA w Warszawie”–

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy za cenę: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Numer 

katalogowy 
producenta 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość  
brutto 

/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/=/4*5/ 

1 NetShield NAC Enterprise 10 ENT-10 1 szt.   

2 NetShield NAC Enterprise 10 - 
License Subscription 1yr 

ENT-10-LIC-1 1 szt.   

3 NetShield NAC Branch Pro BR-PRO 1 szt.   

4 NetShield NAC Branch Pro - 
License Subscription 1yr 

BR-PRO-LIC-1 1 szt.   

5 
szkolenie z administracji i 
zarządzania dostarczonego 
rozwiązania  

xxxxxxxxx 4 osoby   

6 wdrożenie sprzętu i 
oprogramowania 

xxxxxxxxx ryczałt   

RAZEM  

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i 

zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach. 

3. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.). 

6. W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących  
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przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: Imię i nazwisko .................................................., 

tel. ................................., e-mail:…..………………………… 

 

 

 

Załączniki do formularza ofertowego: 

1) aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,               ilość stron – 

                                                                                        

2) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)                                       ilość stron – 

                                                                           

  

……………………………….. 
           miejsce       data 

                                                                                               ………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                           (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Oferenta)

 

 


