
mz Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Narodowy Fundusz Zdrowia

znak: BAG.261.1.6.2017 Warszawa, 5 czerwca 2017 r. 

Do wszystkich zainteresowanych

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn, zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje informacje z otwarcia ofert 
złożonych w postępowaniu na „Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego 
wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenance).”
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 
2.150.000,00 zł brutto.

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy Cena brutto Termin
wdrożenia

systemu

Okres gwarancji

1. 4 Prime Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 c 
02-305 Warszawa

2.097.858,69 zł 90 dni 24 miesiące

Dodatkowe funkcjonalności będą punktowane w następując sposób:
1) Mechanizm optycznego rozpoznawania tekstu (tzw. OCR) dla identyfikacji i ochrony wrażliwych 

danych w plikach graficznych (np. w formacie jpg) oraz w obiektach graficznych osadzonych w 
plikach innego typu (np. Microsoft Office, PDF) -  nie

2) Możliwość zdefiniowania różnych akcji dla różnych kanałów komunikacyjnych w obrębie jednej 
polityki -  tak

3) Możliwość definiowania reguł wykrywania dowolnego typu pliku po cechach charakterystycznych 
typu pliku -  tak

4) Możliwość budowania polityk z wykorzystaniem informacji pochodzących z Microsoft Active - 
tak

5) Możliwość skanowania wszystkich kanałów ruchu przy pomocy pojedynczej polityki -  tak
6) Zintegrowania logowania z Microsoft Active Directory -  tak

Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawcy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują zamawiającemu oświadczenie
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o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Dę/rota Brymas


