
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

23-01-2019 

Termin składania ofert 

31-01-2019 

Numer ogłoszenia 

14449 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Zbigniew Pawelec 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

724700584 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozbudowy macierzy dyskowej wraz z instalacją i 

konfiguracją. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku 1 do Istotnych 

postanowień umowy (IPU). 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Sprzęt IT 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Warszawa  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zwiększenie pojemności macierzy dyskowej 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozbudowy macierzy dyskowej wraz z instalacją i 

konfiguracją. 

Kod CPV 

30233141-1 

Nazwa kodu CPV 

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 

Harmonogram realizacji zamówienia 

maksymalnie 25 dni roboczych od daty zawarcia umowy 

Załączniki 

 Załącznik do ogłoszenia  

 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  

 Istotne postanowienia umowy  

 Formularz ofertowy - wersja edytowalna do wykorzystania  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1151703
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1151666
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1151665
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1151664


1. Cena (C) - waga 75 pkt. Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według 

wzoru: 

C = najniższa oferowana cena/ cena ocenianej oferty x 75 pkt. 

 

2. Termin realizacji zamówienia (T) - waga 25 pkt. oferta Wykonawcy może otrzymać 

maksymalnie 25 punktów.  

- Termin realizacji zamówienia powyżej 20 dni roboczych (ale nie więcej niż 25 dni 

roboczych – pod rygorem odrzucenia oferty) – oferta otrzyma 0 pkt. 

- Termin realizacji zamówienia do 20 dni roboczych – oferta otrzyma 25 pkt. 

Termin realizacji zamówienia liczony od daty zawarcia umowy. 

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną 

wg wzoru:  

Ocena = C + T 

Zamawiający - Wnioskodawca 

Nazwa 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Adres 

Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 

mazowieckie , Warszawa 

Numer telefonu 

22 45 90 341 

NIP 

5220018559 

Numer naboru 

POIS.10.01.00-IZ.00-00-001/15 

 


