ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na dostawę subskrypcji oprogramowania antywirusowego
nr ref. p/6/BI/2021

I. ZAMAWIAJĄCY
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
www.parp.gov.pl
Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia:
Michał Kołodziej
Biuro Zamówień Publicznych
e-mail: bzu@parp.gov.pl
tel. 22 432 80 81
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie 819 szt. subskrypcji do posiadanego przez
PARP oprogramowania antywirusowego F-Secure Business Suite Standard wraz ze
wsparciem producenta oprogramowania i Wykonawcy na okres 12 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia zostały
określone odpowiednio w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 2 do Zaproszenia do złożenia
oferty.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania,
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia,
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.
3. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) ze względu na to,
że oszacowana wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł (art. 2 ust 1 uPzp).
III. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie będzie realizowane od dnia 18.03.2021 r. lub od dnia podpisania protokołu
zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy w przypadku, gdy podpisanie
umowy nastąpi później, przez okres 12 miesięcy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zaproszenia do złożenia oferty (w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać
wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego).
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

3.

Spełnienie wymogu zostanie udokumentowane poprzez złożenie oświadczenia w
Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.

V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a
każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów = (cena najniższa \cena oferty ocenianej ) x 100
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższa cenę.
3. Cena nie podlega negocjacjom w trakcie oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu
wyjaśnienia treści ofert.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2021 r., do godz. 14:00 drogą
elektroniczną na adres: bzu@parp.gov.pl – skan podpisanej przez Wykonawcę oferty
(w tytule maila prosimy wpisać nazwę lub nr postępowania).
2. Oferta złożona po terminie (liczy się data wpływu oferty) zostanie odrzucona.
VII. ZASTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA LUB ZMIANY ZAPROSZENIA DO
SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do upływu
terminu składania ofert, bez podana przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z
obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty w
myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z Rozdziałem V § 9 ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, przedmiotowe postępowanie może zakończyć się:
1) dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty;
2) niewybraniem żadnej oferty wykonawcy;
3) niezłożeniem przez wykonawców ofert;
4) uznaniem wszystkich złożonych ofert za nieważne (niezgodność oferty z treścią
zaproszenia do złożenia ofert);
5) odstąpieniem przez zamawiającego od udzielenia zamówienia.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy a została złożona więcej niż
jedna oferta, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę z najniższą ceną spośród
pozostałych ofert.
VIII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

