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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zamawiający: Gmina Lesznowola 

zaprasza do złożenia oferty na: 

1. Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z wdrożeniem i szkoleniem następujących 

produktów: 

1) Aktualizację roczna oprogramowania antywirusowego z subskrypcją na okres 12 
miesięcy zgodnym z posiadamy przez zamawiającego oprogramowaniem WithSecure 
Elements EPP zawierający: 
1. 190 szt. agentów dla stacji roboczych z Windows 7, 8, 8.1, 10,11 Pro 
2. 25 szt. agentów dla serwerów Windows Serwer 2012, 2012r2, 2016,2019 
3. 50 szt. agentów dla urządzeń mobilnych na system Android 
 

2) Przydłużenie rocznej subskrypcji modułów routera dla UTM Fortigate 400E 
oraz Fortigate 40F: 

a. Hardware Coverage     Return To Factory  
b. Firmware & General Updates     Web/Online  
c. Enhanced Support     8x5  
d. Virus Definitions Updates     Web/Online  
e. Next Generation Firewall     Web/Online  
f. FortiGuard Web Filtering     Web/Online  
g. FortiGuard AntiSpam     Web/Online   
h. Intrusion Prevention 

3) Przydłużenie rocznej licencji do FortiCloud. 
 

4) Przydłużenie rocznej licencji do FortiClient – 25szt. 
 

Dodatkowo należy zapewnić: 

a. Udostępnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy , dostawa w następnym 
dniu roboczym. 

b. Roczna opieka techniczna obejmująca 12 bezpłatnych wizyt serwisowych. 



c. Szkolenie w zakresie obsługi systemu dla trzech osób przeprowadzone w 
autoryzowanym centrum producenta Compendium ATC z zakresu NSE4 - 
FortiGate I Security , NSE5 – FortiSIEM  przeprowadzone przez 
certyfikowanego Inżyniera (Wymagane certyfikaty: F-Secure PSB Technical 
Training, F-Secure PSB Commercial Training, F-Secure Radar Commercial 
Training) sala szkoleniowa musi być wyposażona w laboratorium 
umożliwiające przeprowadzenie dowolnych testów i konfiguracji routera  
UTM400E oraz UTM40F 

d. Zgrywaniu aktualnych ustawień do pliku, które w razie jakichkolwiek 
problemów pozwoli na odtworzenie danych kupującego. 

e. Przechowywaniu przez okres 12 miesięcy dotychczasowych ustawień 
kupującego. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 2 dni od podpisania umowy. 

3. Miejsce i termin złożenia oferty:  10.02.2023 godzina 10.00, ofertę złożyć na adres email 

informatyk@lesznowola.pl.  

4. Termin otwarcia ofert: 10.02.2023 godzina 11.00 

5. Warunki płatności: przelew 14 dni od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Cezary Smereczyński, 

informatyk@lesznowola.pl. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej 

(elektronicznej), w języku polskim. 

9. Sposób rozliczeń: wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

dokonywane będą w PLN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       
  



 …………..………..……… 
O F E R T A 

 
nazwa i adres Wykonawcy 
 
............................................. 

............................................. 

............................................. 

        Gmina Lesznowola 
        ul. Gminna 60 
        05-506 Lesznowola 

 
1. Oferuję/my wykonanie zamówienia: ……………………………………………………… 
                   (nazwa zamówienia) 
 
za następująca cenę: 
 
 cena netto (bez podatku VAT) w zł: ………........................................................................  
(słownie złotych: …………………………………………….………………………...………..……………………….  
............................................................................................................................................) 
 
+ obowiązujący podatek VAT w wysokości: …… %,  
 
 wartość podatku VAT w zł: ……………………………………………………………………… 
(słownie złotych: ……………………………………………………………….………………………………………….) 
 
 cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 
.....................................................................,(słownie złotych: …........................................ 
.............................................................................................................................................
........) 
 
1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 
wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

4. Potwierdzam/y termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………. 

5. Wyrażam/y zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

 
 


	O F E R T A

