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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

/dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro/ 

 

Departament Informatyki w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie,  

ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę oprogramowania i udzielenie 

licencji”. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania i udzielenie licencji na 

oprogramowanie: 

1) Nessus Professional – Annual Subscription SERV-NES (1 rok); 

2) IDA Pro Floating Licence MS Windows – 1 stanowisko. 

Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy opisuje wzór umowy stanowiący załącznik 

do ogłoszenia. 

W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Centrala NFZ podpisze z wyłonionym w trakcie 

postępowania Wykonawcą umowę, stanowiącą załącznik do ogłoszenia. 

WYBÓR WYKONAWCY  

Do realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie wybrany Wykonawca, który zaproponuje ofertę 

o najniższej cenie. Jest to jedyne kryterium wyboru Wykonawcy. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Jacek.Krasuski@nfz.gov.pl do dnia 19.10.2018 r. do 

godziny 14:00. Złożona oferta powinna być ważna przynajmniej przez 21 dni. Jest to czas 

niezbędny dla przeprowadzenia przez Zamawiającego procesu wyboru Wykonawcy  

i podpisania z nim umowy. 

Oferta musi zawierać oddzielną cenę, za każdy z elementów przedmiotu zamówienia zgodnie 

ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Oferta musi zawierać całkowity koszt, jaki Zamawiający poniesie za zrealizowanie przez 

Wykonawcę opisu przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające  

z obowiązujących przepisów. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania uzasadnienia,  

a także do pozostawienia procedury bez wyboru oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu 

terminu składania ofert. 

W odpowiedzi na zaproszenie każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za realizację przedmiotu 

zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji płatności zawiera załącznik do ogłoszenia. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA POSTĘPOWANIE  

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania jest Pan Jacek Krasuski, z którym 

można kontaktować się za pomocą wiadomości wysyłanych pod adresem: 

Jacek.Krasuski@nfz.gov.pl. 

INFORMACJE DODATKOWE  

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 

udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach 

określonych  

w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy 

zamówienia oraz zamieści informację na stronie www Centrali NFZ. Zaproszenie do złożenia 

oferty nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

Załącznik nr 1  – wzór umowy z załącznikiem 


