
 

 
 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 
I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Dostawa przełącznika sieciowego 
na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy  
ul. F. Skarbka 3”.  

Zamówienie jest realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - projekt pt. „Poprawa 
standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w Delegaturze DUW w Legnicy”. 

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa organizacji:  
 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
Adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
E-mail: zamowienia@duw.pl 
Tel./Fax: 71/340 63 55 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu. Na potwierdzenie tego 
warunku wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. III wzoru 
oferty. 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednej sztuki przełącznika sieciowego, 
fabrycznie nowego, nieużywanego we wcześniejszych projektach, pochodzącego z legalnego 
kanału sprzedaży producentów na rynek europejski, zgodnie z wymaganiami określonych  
w niniejszym zapytaniu oraz w projekcie umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia nie jest objęta konfiguracja urządzenia.  
3. Sprzęt winien być wyprodukowany w 2017 roku. Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć 

dokument poświadczający datę produkcji sprzętu.  
4. Sprzedawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji producenta typu Partner Support Service SLA 

8X5XNBD na dostarczony sprzęt i system operacyjny. 
5. Pakiet serwisowy musi zapewniać wymianę uszkodzonego sprzętu najpóźniej następnego dnia 

roboczego od zgłoszonej awarii. 
6. Kupujący ma prawo dokonywania rozbudowy sprzętu, zgodnie z dokumentacją techniczną, 

a także prawo do przemieszczenia zainstalowanego sprzętu bez utraty gwarancji. 
7. Naprawy wykonywane będą w miejscu instalacji urządzenia tj. Delegatura Dolnoślą  
8. Miejsce dostarczenia sprzętu:  

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. 
 
Uwarunkowania doboru urządzeń: 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (DUW) posiada urządzenia oraz oprogramowanie  
do zarządzania i uwierzytelniania firmy Cisco. Ze względu na uzyskanie jednorodności technicznej, 
technologicznej i zarządzającej, Zamawiający wymaga, aby dostarczone przełączniki  miały 
możliwość połączenia w stos z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami WS-C2960X-
48TS-L oraz miały możliwość zarządzania poprzez posiadane przez Zamawiającego 
oprogramowanie Cisco ISE. Mając na uwadze spójność oraz kompatybilność rozwiązania, 
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Zamawiający zamierza kupić przełączniki Cisco Catalyst 2960 wraz z serwisem gwarancyjnym, 
o następującej konfiguracji: 
 

a) Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base – 1 sztuka., 
b) gwarancja typu PRTNR SS 8X5XNBD na 36 miesięcy. 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Cena - 100%  
Punkty w kryterium „Cena” będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem: 
Oferta z najniższą ceną otrzyma – 100 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie 
wzoru: 
 
                                           cena oferty najniższej 

 Wartość pkt oferty  =    ------------------------------  x 100 
                                                        cena oferty badanej 
 
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 3). 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Oferta musi być czytelna. 
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 10:00. 

- osobiście w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. II., Biuro Administracji i Logistyki, 
sekretariat pok. 2166, 
- przesłać faksem na numer 71/340 69 70, 
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres zamowienia@duw.pl. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę: 
1) złożoną po terminie, 
2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego, 
3) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi, 
4) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU 
OFERTY 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie 
kryteriów wskazanych w punkcie V.  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela: 
Pani Anna Adamowska 
tel.:   71 340 63 57,  
fax:   71 340 63 55. 
e-mail: zamowienia@duw.pl 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega 
sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 

1)  nie zostanie złożona żadna oferta, 
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2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą 
udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego   
we Wrocławiu do zawarcia umowy.  
3. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert. 
4. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 

Załączniki do zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Projekt umowy. 

 
 
 
 
             31.10.2017                                                                                       Monika Kamińska 
                       (data)                                                                                                                        (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

                                                                                                                                                działającej w imieniu zamawiającego) 
 


