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Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych*
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej
„zamawiający”) zaprasza do składania ofert w przedmiocie: dostawa certyfikatu elektronicznego
potwierdzającego prawo do korzystania przez zamawiającego w okresie od 25 lipca 2019 r. do 24 lipca
2021 r. z usługi wsparcia technicznego producenta oprogramowania Veeam Availability Suite
Enterprise for VMware 13 sockets (Part No. V-VASENT-VS-P01AR-00 i V-VASENT-VS-P01YR-00)
oraz z bezpłatnej aktualizacji tego oprogramowania w ww. okresie, co dalej zwane jest „Maintenance”,
aktualnie obowiązującym do 24 lipca br. i posiadającym SuportID: 00724508
Termin przekazania zamawiającemu certyfikatu elektronicznego potwierdzającego prawo do Maintenance:
7 dni od dnia zawarcia umowy
Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców posiadających zdolność techniczną lub zawodową oraz
dysponujących wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości dostaw.
Sposób obliczenia ceny: wynagrodzenie ryczałtowe określone w formularzu OFERTA, obejmujące
wszystkie koszty poniesione przez zamawiającego z tytułu nabycia licencji.
Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się za pomocą poczty elektroniczną na adres:
marcin.koszewski@urpl.gov.pl, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu, w terminie do 11 lipca 2019 r. przesyłając
odwzorowanie cyfrowe (skan) OFERTY pocztą elektroniczną jednocześnie na adresy:
marcin.koszewski@urpl.gov.pl oraz zampubl@urpl.gov.pl
Wpłynięcie oferty zostanie niezwłoczne potwierdzone danemu wykonawcy pocztą elektroniczną, co nie
stanowi zawarcia umowy.
Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który zaoferował najniższą całkowitą cenę za
wykonanie zamówienia i przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny,
z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości
podmiotowej i przedmiotu zamówienia.
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Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe BAG-AGM.043.20.2019, dotyczące zamówienia w przedmiocie:
dostawa certyfikatu elektronicznego potwierdzającego prawo do korzystania przez zamawiającego
w okresie od 25 lipca 2019 r. do 24 lipca 2021 r. z usługi wsparcia technicznego producenta
oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise for VMware 13 sockets oraz z bezpłatnej
aktualizacji tego oprogramowania w ww. okresie
składamy ofertę na wykonanie ww. zamówienia za całkowitą cenę brutto ……………………….. PLN
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………….)
w tym kwota należnego podatku od towarów i usług …………………. PLN
1. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną lub zawodową oraz dysponujemy wykwalifikowanymi
osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania
odpowiedniego poziomu jakości dostaw.
2. Zobowiązujemy się przekazać zamawiającemu certyfikat w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które przedstawiono wraz z zapytaniem
ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach podanych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie
wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Uważamy się za związanych tą ofertą w terminie do 9 sierpnia 2019 r.
6. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.
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