Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetarg nieograniczony – Oprogramowanie i licencje dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Formularz ofertowy (WZÓR)
ZAŁACZNIK NR 5 DO SIWZ PO MODYFIKACJI W DNIU 06.11.2018
Składający ofertę:
Wykonawca
(pełna nazwa albo imię i nazwisko)
Siedziba/miejsce zamieszkania
i adres jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności Wykonawcy
Imię nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji
NIP/REGON
telefon
fax
e-mail
Osoba do kontaktów z Zamawiającym
Czy Wykonawca jest
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub
[ ] Tak
[ ] Nie
średnim przedsiębiorstwem1?
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy podać pełne nazwy i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, a także wskazać pełnomocnika)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu – Oprogramowanie i licencje dla Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (znak postępowania: BDG.WZP.311.26.2018.7MW), składam
ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jak niżej.

1

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane
wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie
przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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Część I
* w przypadku, zaoferowania oprogramowania równoważnego w kol. 2 tabeli Wykonawca wpisuje właściwe dane
oraz załącza do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

Wartość
brutto PLN

Lp.

Nazwa*

Ilość

Cena brutto
za 1 szt. PLN

1
1

2

3

4

5

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

2

3

Wieczysta licencja typu Academic dla systemu
operacyjnego Microsoft Windows Server
Datacenter 2016 lub równoważnego – 6 licencjei
16 core’oweych

6

Wieczysta licencja typu Academic dla Windows
Server UserCAL 2016 lub równoważnego dla 500
użytkowników

500

Wieczysta licencja typu Academic dla Microsoft
SQL Server Standard Core 2016 lub
równoważnego – 10 licencjei 2-core'oweych

10

(kol. 3 x kol. 4)

Razem
cena oferty brutto za część I przedmiotu zamówienia

…….………

cena oferty brutto słownie złotych …………………………..………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części I (Załącznik
nr 1 do SIWZ).
Część II
* w przypadku, zaoferowania oprogramowania równoważnego w kol. 2 tabeli Wykonawca wpisuje właściwe dane
oraz załącza do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

Wartość
brutto PLN

Lp.

Nazwa*

Ilość

Cena brutto
za 1 szt. PLN

1

2

3

4

5

5

……………..

……………..

1

Wieczysta licencja typu Academic dla
oprogramowania Microsoft Visio 2016
Professional lub równoważnego – 5
jednostanowiskoweych licencjei

(kol. 3 x kol. 4)

Razem
cena oferty brutto za część II przedmiotu zamówienia

…….………

cena oferty brutto słownie złotych …………………………..………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części II (Załącznik
nr 1 do SIWZ).
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Część III
* w przypadku, zaoferowania oprogramowania równoważnego w kol. 2 tabeli Wykonawca wpisuje właściwe dane
oraz załącza do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

Lp.
1
1

2

3

Ilość

Nazwa*
2

3

Oprogramowanie SkryBot w wersji Administracja,
roczna licencja z 4-letnim przedłużeniem i
wsparciem producenta oprogramowania (producent
firma Przepisywanie PL sp. z o.o.) lub
równoważnego – 5 jednostanowiskoweych
licencjei
Wieczysta licencja dla oprogramowania DMDE
Professional lub równoważnego, służącego do
odzyskiwania utraconych danych z nośników
danych – 2 jednostanowiskowe licencje
Wieczysta licencja dla oprogramowania ABBYY
Fine Reader 14 Corporate lub równoważnego –
3 licencje jednoczesnego użytku

Cena brutto
za 1 szt. PLN

Wartość
brutto PLN
(kol. 3 x kol. 4)

4

5

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

5

2

3
Razem

cena oferty brutto za część III przedmiotu zamówienia

…….………

cena oferty brutto słownie złotych …………………………..………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części III (Załącznik
nr 1 do SIWZ).
Część IV
* w przypadku, zaoferowania oprogramowania równoważnego w kol. 2 tabeli Wykonawca wpisuje właściwe dane
oraz załącza do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

Lp.
1
1

Nazwa*
2
Wieczysta licencja dla systemu Ghost Solution
Suite 3.2 lub równoważnego dla min.
650 urządzeń, wraz z 3-letnim wsparciem
producenta oprogramowania

Ilość

Cena brutto
za 1 szt. PLN

Wartość
brutto PLN
(kol. 3 x kol. 4)

3

4

5

650

……………..

……………..

Razem
cena oferty brutto za część IV przedmiotu zamówienia

…….………

cena oferty brutto słownie złotych …………………………..………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części IV (Załącznik
nr 1 do SIWZ).
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Część V
* w przypadku, zaoferowania oprogramowania równoważnego w kol. 2 tabeli Wykonawca wpisuje właściwe dane
oraz załącza do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

Wartość
brutto PLN

Lp.

Nazwa*

Ilość

Cena brutto
za 1 szt. PLN

1

2

3

4

5

1

Licencja dla systemu Lansweeper Professional lub
równoważnego dla 1000 zasobów na 5-letni okres
subskrypcji

1

……………..

……………..

(kol. 3 x kol. 4)

Razem
cena oferty brutto za część V przedmiotu zamówienia

…….………

cena oferty brutto słownie złotych …………………………..………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części V (Załącznik
nr 1 do SIWZ).
Część VI
* w przypadku, zaoferowania oprogramowania równoważnego w kol. 2 tabeli Wykonawca wpisuje właściwe dane
oraz załącza do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

Wartość
brutto PLN

Lp.

Nazwa*

Ilość

Cena brutto
za 1 szt. PLN

1

2

3

4

5

1

Wieczysta licencja dla systemu SolarWinds Server
& Application Monitor ALX lub równoważnego z
jednorocznym okresem wsparcia producenta
oprogramowania

1
……………..

……………..

2

Wieczysta licencja dla systemu SolarWinds
Network Performance Monitor SL2000 (up to 2000
elements) lub równoważnego z jednorocznym
okresem wsparcia producenta oprogramowania

1
……………..

……………..

3

Wieczysta licencja dla systemu SolarWinds Log &
Event Manager LEM250 (up to 250 nodes) lub
równoważnego z jednorocznym okresem wsparcia
producenta oprogramowania

1
……………..

……………..

(kol. 3 x kol. 4)

Razem
cena oferty brutto za część VI przedmiotu zamówienia

…….………

cena oferty brutto słownie złotych …………………………..………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części VI (Załącznik
nr 1 do SIWZ).
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Część VII
* w przypadku, zaoferowania oprogramowania równoważnego w kol. 2 tabeli Wykonawca wpisuje właściwe dane
oraz załącza do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

Wartość
brutto PLN

Lp.

Nazwa*

Ilość

Cena brutto
za 1 szt. PLN

1

2

3

4

5

1

……………..

……………..

1

Licencja rozszerzająca system backupu Veritas
Netbackup o 1 TB danych, ważna na 1 rok lub
równoważnego

(kol. 3 x kol. 4)

Razem
cena oferty brutto za część VII przedmiotu zamówienia

…….………

cena oferty brutto słownie złotych …………………………..………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części VII (Załącznik
nr 1 do SIWZ).
Część VIII
* w przypadku, zaoferowania oprogramowania równoważnego w kol. 2 tabeli Wykonawca wpisuje właściwe dane
oraz załącza do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

Wartość
brutto PLN

Lp.

Nazwa*

Ilość

Cena brutto
za 1 szt. PLN

1

2

3

4

5

500

……………..

……………..

1

Licencja dla systemu AD Self Service Plus wersja
Professional Edition lub równoważnego dla 500
użytkowników, na okres subskrypcji 12 miesięcy

(kol. 3 x kol. 4)

Razem
cena oferty brutto za część VIII przedmiotu zamówienia

…….………

cena oferty brutto słownie złotych …………………………..………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części VIII
(Załącznik nr 1 do SIWZ).
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Część IX
* w przypadku, zaoferowania oprogramowania równoważnego w kol. 2 tabeli Wykonawca wpisuje właściwe dane
oraz załącza do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

Wartość
brutto PLN

Lp.

Nazwa*

Ilość

Cena brutto
za 1 szt. PLN

1

2

3

4

5

……………..

……………..

2

Licencja Academic VMware vSphere 6 with
Operations Management Enterprise Plus
Acceleration Kit for 6 processors (vCenter
Standard included) lub równoważnego z trzyletnim
podstawowym okresem wsparcia producenta
oprogramowania (Academic Basic Support
VMware vSphere with Operations Management
Enterprise Plus Acceleration Kit lub
równoważnego for 6 processors for 3 years)
Wykonanie przez Wykonawcę usługi wdrożenia
Oprogramowania

3

Przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego
Oprogramowania

1

(kol. 3 x kol. 4)

16

……………..
……………..
Razem

cena oferty brutto za część IX przedmiotu zamówienia

…….………

cena oferty brutto słownie złotych …………………………..………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części IX (Załącznik
nr 1 do SIWZ).
Oświadczam, że Wdrożenie dostarczonego Oprogramowania będzie wykonane przez dwóch
inżynierów

posiadających

ważne

certyfikaty wystawione

przez

firmę

producenta

oprogramowania (w wypadku oprogramowania firmy VMware minimum, jeden inżynier
z certyfikatem na poziomie minimum VCAP 6 Data Center Virtualization Deployment oraz
jeden inżynier z certyfikatem VCP 6 Data Center Virtualization)

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)*
* UWAGA – w przypadku braku skreślenia odpowiedzi TAK/NIE dotyczącej wdrożenia systemu przyjmuje się, że
Wykonawca nie zapewni wdrożenia dostarczonego oprogramowania przez inżynierów o których mowa powyżej
(Zamawiający zgodnie z kryterium przyzna 0 pkt).
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Poniższe należy wypełnić, jeżeli dotyczy:
Podwykonawcy zostanie powierzona do wykonania część zamówienia
wypełnia Wykonawca:
część zamówienia ………………………………………………………………………………
nazwy (firmy) podwykonawców (o ile są znane):
………………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIKI:
Nr załącznika

Nazwa dokumentu

Nr strony
oferty

………..

………………………………………………………………

…………….

………..

………………………………………………………………

…………….

………..

………………………………………………………………

…………….

………..

………………………………………………………………

…………….

............................., dn. ...................

.............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy(pieczątka)
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