
 

 
     DE-WZP.261.14.50.2016.1.MG                    Warszawa, 23.12.2016 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest zakup i dostawa 4 licencji oprogramowania 
Vmware vSphere 6 Standard for 1 processor (kod: VS6-STD-C) oraz 4 licencji 
oprogramowania Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6 standard for 1 processor for 
3 year (kod: VS6-STD-3G-SSS-C) wraz z 3-letnim wsparciem technicznym na potrzeby 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Szczegółowe informacje na temat zakupu zawarte są w Istotnych postanowieniach umowy, 
stanowiących Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

a) termin wykonania zamówienia: 
Wykonanie przedmiotu dostawy ma nastąpić w terminie do 5 dni od dnia podpisania 
umowy. 
b) miejsce realizacji zamówienia:  
Oprogramowanie zostanie dostarczone drogą elektroniczną w formie klucza 
licencyjnego, do którego zostanie podłączone wsparcie techniczne. 
c) warunki płatności:  

zgodnie z § 3 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2) 
 

1. Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej na e-mail:  
malgorzata.gromek@men.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2016 
r. do godziny 10.00.  
Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

2. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 
- cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 % 
 
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:  

C= Cn / Co x 100 pkt x 100% 
gdzie: 
C = przyznane punkty 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 
Co = cena oferty ocenianej  

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

3. Oferta musi zawierać: 
wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,  

nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 
ofert. 

 
 
 
W załączeniu: 
1. Formularz ofertowy 
2. Istotne postanowienia umowy  



 

 
Załącznik nr 1 

 do Zapytania ofertowego 
 
 
 

Formularz ofertowy 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
NIP .................................................... REGON ......................................................................... 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
................................................................................................................................................... 
Numer telefonu: ............................................. 
Numer faksu: …………................................... 
e-mail:  ...................................................................................................................................... 
 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „zakup i dostawę 4 licencji oprogramowania 
Vmware vSphere 6 Standard for 1 processor (kod: VS6-STD-C) oraz 4 licencji 
oprogramowania Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6 standard for 1 processor for 
3 year (kod: VS6-STD-3G-SSS-C) wraz z 3-letnim wsparciem technicznym na potrzeby 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w  Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego. 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  
 

 A B C D 

Lp. ZADANIE 
Koszt jednej 

licencji 
(brutto w PLN) 

Ilość licencji 
Wartość brutto  

w PLN 
(B X C) 

1. 

Zakup i dostawa licencji 
oprogramowania Vmware vSphere 
6 Standard for 1 processor (kod: 
VS6-STD-C) wraz z 3-letnim 
wsparciem technicznym. 

…………………. 4 ……………………. 



  
 
 

  

 

2. 

Zakup i dostawa licencji 
oprogramowania Basic 
Support/Subscription Vmware 
vSphere 6 standard for 1 processor 
for 3 year (kod: VS6-STD-3G-SSS-
C) wraz z 3-letnim wsparciem 
technicznym 

………………… 4 …………………. 

CENA OFERTY BRUTTO  
(suma D1+D2) 

…………………. 
złotych 

(słownie………………
………………………) 

 
UWAGA 
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę. 

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy 
i nie będzie podlegać zmianom. 

 
 
 
 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 

 

 

 

 

………………………………             ……………………………………...…………………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                           (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



 

Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
 

UMOWA nr MEN/2016/BA/ 
 

Zawarta w Warszawie w dniu  …………….  2016 roku pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą przy  
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, NIP: 701-001-56-10, REGON: 
000177939, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez Pana Alana Steinbarth - Dyrektora Biura Administracyjnego 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
 
a 

 
……………………….. , zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy 
z osobna „Stroną”. 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o dokonanie zakupu nr 
……….. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 4 licencji oprogramowania 

VMware vSphere 6 Standard for 1 processor (kod: VS6-STD-C) oraz 4 
licencji oprogramowania Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6 
Standard for 1 processor for 3 year (kod: VS6-STD-3G-SSS-C) wraz z 3-
letnim wsparciem technicznym, zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do przekazania przedmiotowego 
oprogramowania wraz z licencjami, jak również gwarantuje, że korzystanie 
z licencji przez Zamawiającego zgodnie z umową, nie narusza praw własności 
intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych osób 
trzecich, w tym praw autorskich lub patentów. 

3. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach 
osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z umową, 
w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, 
Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu 
i poniesie w związku z tym wszelkie koszty od chwili wystąpienia przez osobę 
trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa 
procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia 
przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 
intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony 
pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po 
stronie Zamawiającego. 



  
 
 

  

 

4. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać  
z oprogramowania, Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, 
uzyska dla Zamawiającego prawa do oprogramowania lub dokona wymiany 
na oprogramowanie nie naruszające praw. W przypadku jeżeli powyższe 
okaże się niemożliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 
Zamawiającemu zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia. 

§ 2 
1. Dostawa oprogramowania nastąpi w terminie do 5 dni od dnia podpisania 

umowy. 
2. Oprogramowanie zostanie dostarczone drogą elektroniczną w formie klucza 

licencyjnego, do którego zostanie podłączone wyżej wymienione wsparcie. 
3. Prawidłowe wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisanym przez 
przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w § 6 ust. 6 lub inną osobę 
upoważnioną, bez zastrzeżeń. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego oprogramowania 
z wymaganiami określonymi w ofercie, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do wymiany oprogramowania na właściwe. Wymiana musi 
nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania. Po bezskutecznym 
upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający 
może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 3 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie przekroczy kwoty 

brutto …… zł (słownie: …….). 
2. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowanie umowy na podstawie 

obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 2 ust 3. 

3. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze, o której mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Płatność realizowana będzie przelewem w ciągu 7 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 4 
1. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być 
większa niż 40% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 
ust. 1. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź 



  
 
 

  

 

szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary 
umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań 
uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych 
z winy Wykonawcy. 

5. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
a w przypadku niemożności potrącenia, płatne będą w terminie do 14 dni od 
daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża 
jednocześnie zgodę na potracenie kwot kar umownych z należnego  
mu wynagrodzenia. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada 
za jakość i terminowość wykonania umowy. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych 
z wykonaniem umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego na 
osobę trzecią jest nieważne. 

§ 6 
1. Dla ważności jakichkolwiek zmian lub uzupełnień w niniejszej umowie i jej 

załącznikach, niezbędne jest zachowanie formy pisemnej. 
2. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa 

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 2016 r. poz. 380 z późn. 
zm.). 

4. Ewentualne spory dotyczące niniejszej umowy, a nierozwiązane polubownie 
przez Strony, zostaną rozpatrzone przez sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalają, że określenie „dzień roboczy”  
lub „dni robocze” będzie oznaczać dzień (dni) od poniedziałku do piątku,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zaś 
posługiwania się w niniejszej umowie określeniem „dzień” lub „dni” bez 
przymiotnika roboczy, dotyczyć to będzie dni kalendarzowych. 

6. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy 
oraz do dokonywania odbioru przedmiotu umowy: a) ze strony Zamawiającego 
- ______________; b) ze strony Wykonawcy - ______________. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień 
i koordynacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 6 powyżej, poprzez 
pisemne powiadomienie drugiej Strony, bez konieczności zmiany niniejszej 
umowy. 

  
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY:



 

 
Załącznik nr 2 do Umowy nr MEN/2016/BA/……..  

z dnia .................. 
 
........................................ 
        Miejscowość, data 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU nr………… 
 

Data dokonania odbioru:   
Data odbioru 
wynikająca z umowy  

 
Przedstawiciel ze strony Wykonawcy 

(imię i nazwisko) 
Nazwa i adres Wykonawcy 

  

Przedstawiciel ze strony Zamawiającego 
(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa 

 
Zgodnie z Umową nr MEN/2016/……………. na zakup i dostawę 4 licencji oprogramowania 
VMware vSphere 6 Standard for 1 processor (kod: VS6-STD-C) oraz 4 licencji oprogramowania 
Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6 Standard for 1 processor for 3 year (kod: VS6-
STD-3G-SSS-C). Strony potwierdzają wykonanie niżej wymienionego zakresu przedmiotu umowy: 

Lp Nazwa Uwagi 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena jedn. 

brutto 

1.       

2.       

3.       

Łączna wartość zrealizowanej dostawy:  

 
Potwierdzenie zgodności z Umową kompletności dostawy: 

• Tak* 
• Nie* – zastrzeżenia …………………………………………………………………………….. 

Potwierdzenie zgodności z Umową jakości przyjmowanej dostawy i wykonanych usług: 

• Zgodne* 
• Niezgodne* – zastrzeżenia ……………………………………………………………………. 
Data wykonania  przedmiotu Umowy ............................................ 

Wykonawca zrealizował przedmiot Umowy w terminie określonym Umową :    ..........tak/nie............. 
 
Końcowy wynik odbioru: 

• Pozytywny* 
• Negatywny* – zastrzeżenia …………………………………………………………………… 

 
Podpisy: 
 
…………………………………                  …………………………………… 
 (Pieczęć MEN i podpis                                                        (Pieczęć firmowa i podpis  
  Przedstawiciela/i Zamawiającego)                                Przedstawiciela/i Wykonawcy)
           
 
Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy 
i Zamawiającego. 


