Częstochowa, dn. 03.07.2019 r.
Znak sprawy: SO.261.2.27.2019.MZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
„Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla Windows
wraz z ESET Security Management Center”
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 € netto,
zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
I.

NAZWA ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks:
(34) 37 24 250.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia na okres 12 miesięcy 270 licencji
oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla Windows wraz z ESET Security
Management Center.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia aktualizacji oprogramowania antywirusowego
przez okres 12 miesięcy od daty przedłużenia licencji na oprogramowanie.
3. Prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia (udostępnienie Zamawiającemu na wyłączność
kluczy licencyjnych do oprogramowania określonego w pkt 1 oraz doręczenie wymaganych
dokumentów licencyjnych, wystawionych przez producenta oprogramowania, uprawniających
do korzystania z licencji zgodnie z prawem na okres 12 miesięcy) zostanie potwierdzone przez
Strony podpisanym bez uwag protokołem odbioru.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: termin dostawy aktywnych kluczy licencyjnych
do oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla Windows wraz z ESET Security
Management Center wynosi 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1);
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia – lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego
ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może pobrać.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zainteresowanych
prosimy
o
składanie
ofert
drogą
elektroniczną
na
adres:
przetargi@mops.czestochowa.pl (skan w formacie JPG lub PDF, z widocznym podpisem osoby
upoważnionej), na wypełnionym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytana ofertowego)
z tytułem wiadomości: ”Oferta na przedłużenie licencji NOD32”.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja Nadzoru i Administracji
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl

www.mops.czestochowa.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2019 r. o godz. 11:00.
terminie nie zostaną rozpatrzone.

Oferty złożone po tym

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) 36 83 275.
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami jest Pan Michał Zieliński, e-mail:
mzielinski@mops.czestochowa.pl
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.
2. Podana w ofercie cena winna być wartością wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług
VAT lub informację o zwolnieniu z VAT-u.
VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: najniższa cena – 100 %
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławcze
2. Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną
zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy, którego
oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień
do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie spełni
warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wezwie
do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert;
2) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• Wzór umowy – załącznik nr 2.

wz. D y r e k t o r a
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
Iwona Borysiuk
Zastępca Dyrektora
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