Nr sprawy:23/OCHA/DCZP/2016

Wrocław, dnia 20.06.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych „DCZP” sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2010r.
zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na
Dostawę licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych „Dolnośląskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

I.

Zamawiający – „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.,
50-226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18,
NIP: 8951965126; REGON: 021184819; KRS: 0000348483;
tel. 71 77 66 200; 71 77 66 212; fax. 71 75-75-970
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl; www.dczp.wroclaw.pl

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego dla
stacji roboczych „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. – obowiązujących przez 24
miesiące wraz z kodami aktualizującymi w ilości 135; systemu typu Webroot SecureAnywhere Endpoint
Protection lub podobnego tj. posiadającego co najmniej:
1) Całkowicie zautomatyzowane zarządzanie wszystkimi końcówkami bez względu na to czy są w sieci
lokalnej czy też nie.
2) Zarządzanie z poziomu webowej konsoli dostępnej w chmurze.
3) Instalacja ochrony zupełnie automatyczna, niewymagająca żadnej interwencji użytkownika ani
administratora, trwająca w tle kilka sekund, o niezauważalnym obciążeniu dla systemu.
4) Po zainstalowaniu ochrona działa w czasie rzeczywistym w chmurze, program nie pobiera sygnatur
wirusów i nie przechowuje ich lokalnie.
5) Działanie programu opierające się na strukturze funkcjonującej w chmurze obliczeniowej.
6) Całkowity brak potrzeby posiadania własnego serwera.
7) Możliwość jednoczesnego współpracowania z innym systemem ochrony antywirusowej.
8) Minimalne wymagania sprzętowe:
 Processor Intel Pentium/Celeron family, or AMD K6/Athlon/Duron family, lub inny
kompatybilny procesor
 Pamięć 128 MB RAM (minimum)
 Potrzebna przestrzeń dyskowa: 10 MB HDD.
Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta oferowanego oprogramowania.
III. Wymagany termin oraz sposób realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia nie później niż do
24 godzin od dnia podpisania Umowy. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego odbywa się na
koszt i ryzyko Usługodawcy
2. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
IV. Warunki rozliczenia:
1. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
3. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

V. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
1. Tomasz Posłuszny – Inspektor ds. Informatycznych
Tel. 071 77 66 205 E-mail: informatyk@dczp.wroclaw.pl
VI. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien wypełnić i przesłać załączony:
1. Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
2. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wystawione w ciągu ostatnich 6
miesięcy– kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2016r. roku do godz. 10:00 w siedzibie „Dolnośląskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., 50-226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III
piętro, Sekretariat lub drogą e-mailową na adres email: sekretariat@dczp.wroclaw.pl , z dopiskiem:
„Oferta na dostawę licencji ochrony antywirusowej”
VIII.
Kryterium wyboru oferty:
100 pkt. - cena
IX. Pozostałe informacje:
1. Ceny w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi e-mailem wszystkich, którzy złożyli ofertę.
3. Informacja o terminie i miejscu podpisania Umowy zostanie przekazana telefonicznie
Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

