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Szczecin, dnia 18 czerwca 2021 r. 

Zamawiający: 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

ul. Arkońska 45 

71-470 Szczecin 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji  

i aktualizację pakietu oprogramowania McAfee, użytkowanego  

w Zachodniopomorskim OW NFZ 
  

(kod CPV: 72260000-5) 

 
 

 

      Z A T W I E R D Z A M 

 

p.o. Dyrektor 

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia 

Agnieszka Pietraszwska-Macheta 
 /dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: WAG-II.261.1.94.2021 



2 

 

 

 

1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
 

Zamawiającym jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45. 

 

2) Podstawa prawna udzielenia zamówienia. 
 

1. Do niniejszego zamówienia publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. poz. 2019  z późn. zm.), bowiem zgodnie z art. 2       

ust. 1 pkt 1 ustawy, przepisy tejże ustawy stosuje się do zamówień, których wartość jest równa lub 

przekracza 130 000,00 zł netto. 

2. Postępowanie oznaczone zostało numerem: WAG-II.261.1.94.2021 i wykonawcy we wszelkiej 

korespondencji z Zamawiającym winni powoływać się na ww. numer. 

 

3) Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Odnowienie licencji i przedłużenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez ZOW NFZ 

oprogramowanie McAfee (aktualizacja pakietu oprogramowania). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do Zaproszenia. 

 

4) Termin wykonania zamówienia.  
 

Zamawiający wymaga realizowania przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 

30 czerwca 2022 r. 

 
 

5) Informacja o sposobie porozumiewania się w sprawie przedmiotu zamówienia. 
 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się pisemnie lub drogą elektroniczną. 

2. Adres kontaktowy - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,                 

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin, adres e-mailowy: it@nfz-szczecin.pl 

 

6) Opis sposobu przygotowywania oraz termin złożenia oferty. 
 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 1100, w formie pisemnej (Punkt 

kancelaryjny na Sali Obsługi Klientów w siedzibie Zamawiającego, stanowisko nr 10) lub elektronicznej na 

adres: it@nfz-szczecin.pl, zgodnie z załączonym do niniejszego Zaproszenia wzorem Formularza oferty 

(załącznik nr 2). 
 

 

W przypadku formy pisemnej, ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie opieczętowana 

pieczątką nagłówkową firmy i zaadresowana: 
 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia     

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 

oraz będzie posiadała następujące oznaczenie: 

„Odnowienie licencji McAfee 

Nr postępowania WAG-II.261.1.94.2021 

Nie otwierać - przekazać do Wydziału Informatyki” 
 

 

Oferta cenowa winna zawierać : 

1. wartość brutto za przedmiot zamówienia (PLN), 

2. stawkę podatku VAT, 

3. termin płatności: nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

Zamawiający wymaga, aby osoba podpisująca ofertę legitymowała się pełnomocnictwem do jej 

podpisania, na co złoży stosowny dokument. 

 

mailto:it@nfz-szczecin.pl
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Złożona oferta uwzględniać będzie wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 

 

 

 

7) Informacja dotycząca sposobu wyboru oferty. 
 

Zachodniopomorski OW NFZ zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą, 

tj. ofertę z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia i informacja ta zostanie przekazana 

wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.  

 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny. 
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załącznik nr 3 do Zaproszenia 

 

UMOWA SPRZEDAŻY (wzór) 

zawarta w dniu …………….. 2021 r. w Szczecinie pomiędzy: 
 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie (02-528) przy ul. Rakowieckiej 26/30, 

reprezentowanym przez: 
 

Filipa Nowaka – pełniącego obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w imieniu którego 

działa pełnomocnik: 
 

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia          z 

siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45  
 

NIP  851 28 86 821 

REGON  015817985-00096 
 

zwanym dalej Kupującym 
 

a 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

zwanym dalej Sprzedawcą 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest  odnowienie 280. sztuk licencji i aktualizacja pakietu oprogramowania 

McAfee, dla posiadanego przez Kupującego oprogramowania McAfee, tj. przedłużenie usług 

wsparcia technicznego dla ww. oprogramowania (asysta techniczna).  
 

§2 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 2-dniowych warsztatów dla dwóch 

pracowników Kupującego, z produktów McAfee, przez autoryzowanego technika firmy 

McAfee posiadającego certyfikację McAfee Data Solution Certification. 

2. Przedmiotowe szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak 

niż do upływu terminu obowiązywania niniejszej umowy. 

3.  W ramach wykupionego odnowienia licencji aktywowane zostanie wsparcie techniczne firmy 

McAfee.  

4. Dodatkowo Wykonawca, w czasie trwania umowy, zapewni własne wsparcie poprzez zdalną 

pomoc realizowaną za pomocą łączności e-mail, telefonicznej oraz zdalnego połączenia. Zdalne 

wsparcie Inżyniera Wykonawcy - wykonanie prac określonych przez Zamawiającego (w 

szczególności: wsparcie techniczne, serwis, asysta, audyt, konsultacje, reinstalacja, 

rekonfiguracja, parametryzacja, optymalizacja rozwiązania, diagnostyka, warsztaty), 

związanych z oprogramowaniem McAfee. Wsparcie w wymiarze 30. godzin roboczych. 
 

§3 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy, za przedmiot umowy, kwotę brutto                 w 

wysokości ……………….. zł (słownie: …………………………………………… złotych i 

00/100), płatną jednorazowo z góry, w której zawarty jest należny podatek od towarów i usług 

VAT w kwocie …………. zł. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę, 

przelewem na jego rachunek bankowy w banku: ………………………….. nr 

…………………….., w terminie 14. dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. W razie zmiany numeru rachunku bankowego Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Kupującego. 

4. Warunkiem wystawienia faktury przez Sprzedawcę będzie przesłanie informacji przez 

Kupującego, dokonane drogą e-mailową na adres: …………………….(adres e-mail 
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wykonawcy), o otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia wykupienia wsparcia technicznego 

dla 280. sztuk licencji McAfee, w postaci dokumentu McAfee Product Grant Letter i odnowienia 

już posiadanych przez Kupującego licencji nastąpi w ciągu 2. tygodni od dnia zawarcia umowy, 

tj. podpisania umowy przez obydwie Strony. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Kupującego. 

6. Sprzedawca poda na fakturze następujące dane dotyczące Kupującego: 
 

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia 

ul. Rakowiecka 26/30     02-528 Warszawa 

NIP     107-00-01-057 

Płatnik:  Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia  

ul. Arkońska 45    71-470 Szczecin 
 

przesyłając fakturę na adres Kupującego: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45. 
 

§4 

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 7.  dni od daty stwierdzenia nienależytego jej 

wykonania lub wykonania w sposób sprzeczny z ofertą. 
 

§5 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, o których mowa w § 4,                        w 

wysokości 10% wartości umownej brutto, 

2) za opóźnienie w nadesłaniu potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 1% 

wartości umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 

umownej brutto w razie odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Kupującego. 

3. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
 

§6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§7 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny z siedzibą w Szczecinie. 
 

§8 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§9 

Do niniejszego zamówienia nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, z późn. zm.), na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
 

§10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego 

i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 

 

Sprzedawca        Kupujący 

 

 

 

 …………………………….     …………………………. 
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