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ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT NA: 

OPROGRAMOWANIE OCHRONNE 

 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej  
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk  
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków  
NIP: 675-000-18-57, REGON: 000326374  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Licencja na komputerowe oprogramowanie ochronne jednego producenta spełniające poniższe 
warunki: 

1) Oprogramowanie agentowe typu endpoint protection  na 150 maszyn (fizycznych i wirtualnych 
z dowolnym przenoszeniem licencji na maszyny fizyczne i wirtualne oraz systemy typu serwer i 
desktop).  

2) Oprogramowanie bezagentowe dla środowiska wirtualnego (100 maszyn wirtualnych – serwery 
i desktopy). Program ochronny musi mieć możliwość współpracy z VMware. 
Środowisko wirtualne to dwa oddzielne klastry (każdy klaster to trzy serwery fizyczne – hosty 2 
procesorowe). 

3) Ochrona antyspamowo-antywirusowa systemu poczty email (serwera pocztowego) realizowana 
w postaci wydzielonej maszyny wirtualnej (mail gateway - virtual appliance) poza serwerem 
poczty. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość przekierowywania poczty rekordem MX w 
DNS na w/w mail gateway. Po „przefiltrowaniu” poczta ma być przesyłana na serwer 
pocztowy.  

4) Centralne zarządzanie oprogramowaniem ochronnym. 
 

III. WYKONAWCA POZOSTAJE ZWIĄZANY OFERTĄ PRZEZ OKRES 30 DNI. 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

okres ważności licencji od 01.01.2020 do 31.12.2020 (12 miesięcy) 
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferta powinna:  
zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 oraz opis techniczny oprogramowania. 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADNIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
przetargi@imim.pl, faksem na nr: + 48 12 295-28-04 lub na adres: Instytut Metalurgii i 
Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, pok. 
225, II piętro  do dnia 23.12.2019 roku do godziny 12:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
  
VII. OCENA OFERT  
Prosimy o podanie wyceny ryczałtowej za miesiąc w/w usługi. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 100 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Krzysztof Pawlik  pod numerem telefonu 12 295-28-
21, pod adresem email: k.pawlik@imim.pl  
 
IX. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty 
2 Opis techniczny oprogramowania 

 
X. ZAŁĄCZNIKI  DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA DO SKŁĄDANIA OFERT: 

Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
NAZWA OFERENTA: .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................ 

ADRES: .............................................................................................................................................................. 

TEL./FAX/ E-MAIL ........................................................................................................................ 

NIP............................................... REGON ............................................  

BANK/ NR KONTA .............................................................................................................. 

Do:  

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
licencja na oprogramowanie ochronne, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami 
określonymi w zapytaniu ofertowym: 
Cena netto: ……………………………………..…………………………………... 

Cena brutto:………………………………………………...…………………………, 

 Cena brutto słownie: ……………………………………………………………………...……………, 

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ...................... % tj. 

............................................................................. PLN  

Termin realizacji umowy wynosi …………………………………………………...……...……………,  

 
 
 
 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 
 
 
 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania oferenta 
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Jednocześnie oświadczam, że: 
1. wyrażamy zgodę na okres płatności wystawionej przez siebie faktury – 21 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego, 
2. oświadczam, że zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,  
3. zawarte w zapytaniu ofertowym szczegółowe warunki, zostały przez nas zaakceptowane, 

oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, 
 
 
 
 
 
Miejscowość, ............................................, dnia .......................................................... r. 

 
 
 
 
 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


