Warszawa, dnia 19.06.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. dulikatorów nośników, o poniższej
charakterystyce:
Parametry
techniczne
Porty wejściowe

Porty wyjściowe
Dodatkowa obsługa
portów
Porty dodatkowe

Funkcje

Wymagane minimalne
2 porty SAS/SATA ;
1 port USB 3.0 ;
1 port PCIe;
Każdy z portów musi być wyposażony w blokadę zapisu
2 porty SAS/SATA ;
2 porty SATA ;
3 porty USB 3.0 ;
1 port PCIe;
1 wejściowy port SCSI z blokadą zapisu;
1 wyjściowy port SCSI;
2 porty 10GbE Gigabit Ethernet
złącze HDMI
Binarne kopiowanie dysków do formatu E01, Ex01, DD, mirror;
Multi-pass wipe oraz Secure Erase; Czyszczenie dysków SATA ;
Obsługa BitLocker;
Przywracania obrazu dysku;
Możliwości odczytu sektora dysku w odwróconej kolejności;
Możliwość ustawienia ilości pominiętych sektorów po znalezieniu
błędu kopiowanym na dysku;
Kopiowanie przez sieć LAN 10GpE;
Kopiowanie z sieciowych magazynów NAS;
Tworzenie kopii binarnych wprost z komputera / laptopa bez
wyjmowania dysków twardych;
Filtrowanie typów plików do kopiowania (np. na podstawie
rozszerzenia);
Przechwytywanie z systemu MAC (w tym MacBook PRO i MACów z portami USB-C) w trybie dysku twardego (TDM);
Funkcja przechwytywania ruchu sieciowego. Możliwość
przechwycenia ruchu sieciowego, VoIP, aktywności w Internecie;
Przywracanie obrazu dysku;
Wyliczanie sum kontrolnych (MD5/SHA1) w trakcie kopiowania;
1

Wyposażenie

Inne

Warunki gwarancji

II.

Obsługa docelowych formaty plików: NTFS, exFAT, EXT4,
FAT32;
Zintegrowany ekran dotykowy;
Opakowanie mobilne umożliwiające bezpieczny transport
urządzenia;
Niezbędne okablowanie umożliwiające podłączenie do urządzenia
napędów klasy: Serial ATA, MSATA, SSD M2, SCSI;
Możliwości podłączenia zewnętrznej klawiatury i myszy oraz
zewnętrznego ekranu;
Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu, z czasem naprawy maksymalnie do 32 godzin roboczych
od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie
24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku
Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany
serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu
instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje
własnością Zamawiającego.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB
POWIERZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dni podpisania umowy.
 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa.
 Zamówienie zostanie powierzone w formie umowy podpisanej przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 3
do niniejszego zapytania.
UWAGA: Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie przekazane Wykonawcy
na podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego
faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.
Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktury w postaci ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.

III. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY:
IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać
w formie elektronicznej.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Janusz Wójcicki e-mail:
janusz.wójcicki@uokik.gov.pl, tel. +48 22 55 60 419.
V. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od 27 czerwca 2019 r.
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba, NIP, REGON),
2) cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia – wartość netto, wartość brutto
oraz stawkę podatku VAT,
3) specyfikację techniczną oferowanego sprzętu – wzór specyfikacji stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania,
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty składa się w formie poczty elektronicznej – e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
2. Termin składania ofert upływa 27 czerwca 2019 r.
4. Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
kosztów transportu, innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów
i rabatów.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
 cena – 90%
 wydłużony termin gwarancji – 10%
2. Sposób dokonania oceny:
W1 – wartość oceny oferty według kryterium ceny, ocena będzie dokonywana według wzoru:
najniższa cena brutto spośród
wszystkich ocenianych ofert
W=

x 90 = … pkt
cena oferty badanej

Kryterium „okres gwarancji” (G) -10% (waga kryterium)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10.
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Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie
dłuższego okresu gwarancji o pełne 12 miesięcy od minimalnego wymaganego w SIWZ,
tj. 36 miesięcy. Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może otrzymać to 10 pkt
(otrzyma ją Wykonawca oferujący okres gwarancji 48 miesięcy lub dłuższy).
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone
w Formularzu ofertowym.

Ocena końcowa oferty to suma punktów (P), uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione
wyżej.
Ocena zostanie wyliczona według wzoru:
P = W+G
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych kryteriów oceny ofert z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by
w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
X. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
XI. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z realizacją
zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny
ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym
podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych
osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.)
i wynosi 5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo
prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia oraz usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
prawie krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia.
Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie
stosuje się profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950),
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pl. Powstańców Warszawy
iod@uokik.gov.pl.

1.

Dane

kontaktowe

Inspektora

Ochrony

Danych:

XII. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom
nie przysługuje odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
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