
 

 

 

 

 

Poznań 03 grudzień 2015r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-47/Z/2015 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań  

NIP 7781411344, REGON 634512019, KRS 0000174198 

tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66 

 

Zamówienie finansowane ze środków unijnych w ramach projektów: 

- w ramach projektu Regionalnej Instytucji Finansującej współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie 

finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa; 

- „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach 

inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 

„Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013”;  

- Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany 

przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. zwraca się z zapytaniem 

ofertowym o przedstawienie ceny na 109 licencji na stanowiska programu 

antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS CLIENT wraz z dostawą na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Program antywirusowy musi spełniać wszystkie warunki: 
 

- możliwości zarządzania końcówkami za pomocą konsoli, 

- skanowanie dowolnych zasobów podłączonych do końcówki poprzez USB, 

- ochrona pliku HOSTS, 

- ochrona przez keyloggerami, 

- ochrona 0day, 

- możliwość zdalnej instalacji za pomocą Obiektów Zasad Grup, 

- program powinien umożliwiać tworzenia białych list na podstawie nazwy plików, 

- możliwość zainstalowania oprogramowania do zarządzania na systemach nie w wersji Server, 

- automatyczna aktualizacja, 

- licencja na 1 rok. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości licencji do max 50% zamówienia. 
 

 

 



 

 

 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu dotyczące:            

1. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

2. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

1. Ofertę należy sporządzić na złączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. 

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, być podpisana (czytelnie lub z pieczątką 

imienną) przez osoby upoważnione. 

3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek 

VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień: 

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis  właściwego 

rejestru gospodarczego. 

Wyżej wymieniony załącznik musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  

z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem  

„ za zgodność z oryginałem”. (chyba że wydruk z systemu komputerowego nie wymaga 

podpisu). 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

6. Nie spełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

a. poczty elektronicznej na adres: zamowienia@warp.org.pl wpisując w temacie  

„WARP-47/Z/2015 Zapytanie ofertowe”;  

b. kuriera lub pocztą na adres Spółki: 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
ul. Piekary 19  
61-823 Poznań; 

c. złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem  

„WARP-47/Z/2015 Zapytanie ofertowe” 

2. Oferty należy składać w terminie do 11.12.2015 r. do godziny 14:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania są:  

p. Michał Półrolniczak, tel.: 61 65 06 138, e-mail: michal.polrolniczak@warp.org.pl 

p. Sebastian Borowski, tel.: 61 65 06 138, e-mail: sebastian.borowski@warp.org.pl 

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 

 100% cena  

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. 

 

VI. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 23.12.2015 r. 
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VII. PŁATNOŚCI: 

Płatność za wykonanie zamówienia – przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

VIII. ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

1. Postępowanie  o  udzielenie zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego o  

wartości nieprzekraczającej  kwoty  określonej  w  art.  4 pkt.  8 ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907  z późn.zm.). 

2. Zapytanie ofertowe – zgodnie z Regulaminem zakupów WARP Sp. z o.o. oraz zasadą 

konkurencyjności. 

3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył Zamawiający. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - WARP-45/Z/2015 – Formularz Ofertowy   

 

 


