
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
02 - 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A. 
www.nfosigw.gov.pl 
NIP: 522-00-18-559 
REGON: 142137128 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest:  
Dostawa subskrypcji licencji na oprogramowanie do Azure.  
 

1. W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
Zamawiającemu subskrypcji na licencje: 

Lp Nazwa  Ilość Na okres  

(w 

miesiącach) 

Razem ilość 

miesięcznych 

subskrypcji 

1 

Pakiety standardowej usługi hostowanej (T6A-

00024 - O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr) 

20 20 400 

2 

Pakiety systemu operacyjnego klasy desktop 

(AAA-10787 - WinE3 ALNG SubsVL MVL 

PerUsr) 

20 20 400 

3 

Pakiety licencji dostępowych dla użytkownika 

standardowej usługi hostowanej (AAA-12414

 -  CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL 

MVL PerUsr) 

20 20 400 

4 

Pakiety nielimitowanej przestrzeni archiwizacji 

dla systemu poczty elektronicznej online (4DS-

00001 - EOArchExchOnln ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr) 

20 20 400 

5 

Pakiety usług hostowanych bezpieczeństwa 

informacji (KF5-00002 - 

O365AdvThrtPrtctnPln1 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr). 

20 20 400 

6 Oprogramowanie Power BI Pro 8 20 160 

 

  



2. W ramach zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
Zamawiającemu subskrypcji na licencje: 

Lp Nazwa  Razem 

maksymalna 

ilość 

miesięcznych 

subskrypcji 

1 
Pakiety standardowej usługi hostowanej (T6A-00024 - O365E1 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr) 
400 

2 
Pakiety systemu operacyjnego klasy desktop (AAA-10787 - 

WinE3 ALNG SubsVL MVL PerUsr) 
400 

3 

Pakiety licencji dostępowych dla użytkownika standardowej 

usługi hostowanej (AAA-12414 -  CoreCALBridgeO365 

ALNG SubsVL MVL PerUsr) 

400 

4 

Pakiety nielimitowanej przestrzeni archiwizacji dla systemu 

poczty elektronicznej online (4DS-00001 - EOArchExchOnln 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr) 

400 

5 

Pakiety usług hostowanych bezpieczeństwa informacji (KF5-

00002 - O365AdvThrtPrtctnPln1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr). 

400 

6 Oprogramowanie Power BI Pro 80 

Podane w tabelach nazwy są nazwami licencji wykorzystywanych aktualnie przez 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w OPZ. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w istotnych postanowieniach umowy 
(IPU) oraz w załączniku do IPU (OPZ). 

 
Zamawiający informuje, że dysponuje, między innymi, liczbą 680 licencji podanych w tabelach 
w pkt 1-5 w ramach aktywnej umowy Microsoft Enterprise o numerach: 
Identyfikator Rejestracja : 88927165 
Program nadrzędny : E9803116 
MBSA : U0301186 

 
3. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie 
dokonywane będą w PLN (złotych polskich). 
 
4. Opis sposobu przygotowania oferty 
Wszelkie dokumenty, muszą być czytelne. 

 
5. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
5.1 Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl 

5.2 Oferta musi dotrzeć na skrzynkę pocztową, o podanym wyżej adresie, do końca dnia 
22.06.2020 



5.3 Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oferty. 

5.4 Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy. 

5.5 Oferty, które dotrą na skrzynkę pocztową po wyznaczonym terminie, będą podlegały 
odrzuceniu, w związku z tym zaleca się przesłać ofertę wcześniej, nie czekając do 
ostatniej chwili.  

5.6 Niniejsze zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. 

  
6. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Termin związania ofertą, zgodnie 
rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert i liczony jest łącznie z tym dniem.  
 
7. Kryteria, ich znaczenie i sposób oceny ofert. 
Kryterium oceny jest cena oferty (100%) obliczona jako wartość zamówienia podstawowego 
powiększona o maksymalne zamówienie opcjonalne. 
 
8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów; osoba upoważniona do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 
Zbigniew Pawelec  
e-mail: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl 
tel. 724 700 584. 

 


