3.01.2019

Ogłoszenie nr 510000956-N-2019 z dnia 03-01-2019 r.
Centrum Informatyczne Edukacji: Usługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na
wyposażeniu Zamawiającego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 651992-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Informatyczne Edukacji, Krajowy numer identyfikacyjny 123390100000, ul. Al.
Szucha 25, 00918 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 34 74 461, e-mail
tomislav.petrovic@cie.men.gov.pl, faks 22 34 74 804.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZA.TP.175.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Usługa musi być świadczona w terminie 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy lub
do wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.
Wady będące przyczyną awarii powinny zostać usunięte w ramach wymiany/naprawy w trybie: •
1 godziny od zgłoszenia, • uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego, • wymiana
urządzenia musi uwzględniać wszystkie zainstalowane i posiadane przez Zamawiającego
Licencje • Wymiana/naprawa sprzętu w siedzibie Zamawiającego w terminie do 10 dni
kalendarzowych Usługa pogwarancyjna (tj. serwisowa) obejmuje: • urządzenia muszą być objęte
gwarancją producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego w trybie Następny dzień
roboczy. • dostarczenie/naprawę sprzętu na miejscu u Zamawiającego • transport i pomoc przy
instalacji sprzętu w szafie, • upgrade softwaru do ostatnio używanej licencjonowanej wersji
Zamawiającego, • udostępniania aktualizacji posiadanej wersji oprogramowania/firmware, •
1/3

3.01.2019

udostępniania nowych wersji posiadanego oprogramowania/firmware, • udostępniania
aktualizacji dokumentacji użytkownika i administratora, • odtworzenie konfiguracji będącej w
posiadaniu Zamawiającego (backup), • odbiór uszkodzonego sprzętu. W przypadku
niemożliwości odtworzenia konfiguracji (braku backupu), inżynier na podstawie
dokumentacji/informacji od Zamawiającego ma odtworzyć podstawową funkcjonalność.
Każdorazowo podczas prac serwisowych będzie powstawał protokół serwisowy potwierdzany
przez obydwie strony.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72611000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 249000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: bezpieczne.it sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@bezpieczne.it
Adres pocztowy: ul. Poleczki 20 A
Kod pocztowy: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 306270
Oferta z najniższą ceną/kosztem 241695
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 306270
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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