
 

Zakup i dostawa urządzenia UTM wraz z licencjami 

1. Zamawiający 

Powiat Oleski 

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stosując 

zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV): 

32420000-3 Urządzenia sieciowe 

2) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzenia klasy NGFW (Next-

Generation Firewall) wraz z licencjami niezbędnymi do kompleksowego działania 

urządzenia na okres 3 lat, do siedziby Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. 

Pieloka 21, 46-300 Olesno. 

3) Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu 

p.n.: „Cyfrowy Powiat”. 

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

ich spełniania 

Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku 

5. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

6. Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy 



 
7. Miejsce oraz termin składania ofert 

1) Oferty składane są wyłącznie elektronicznie na profilu zakupowym Powiatu 

oleskiego albo w Bazie konkurencyjności. 

2) Adres internetowy do składania ofert: 

a) https://platformazakupowa.pl/transakcja/715834 albo 

b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142546 

3) Termin składania ofert: 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2023 r. 

godz. 9:00 

4) Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej 

zostaną odrzucone. 

5) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do 

złożenia formularza rzeczowo-cenowego oraz dokumentów przedmiotowych 

dotyczących oferowanego sprzętu (karta katalogowa, specyfikacja techniczna itp.) 

8. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena brutto     – 100% 

Cena brutto 

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru: 

 

punkty = 
Najniższa cena spośród złożonych ofert 

x 100 
 

 Cena badanej oferty 

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie 

podlegających odrzuceniu. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.   

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze za pośrednictwem platformy 

zakupowej oraz bazy konkurencyjności. 

10. Informacje na temat umowy 

1) Z wyłonionym w postępowaniu oferentem zostanie podpisana umowa, w miejscu 

i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający preferuje podpisanie 

umowy w formie elektronicznej. 

2) Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na: 

Nabywcę – Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840; 

Odbiorcę/Płatnika: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

3) Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu 

odbioru. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715834
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142546


 
4) Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu 

na konto oferenta podane na fakturze 

11. Ochrona danych osobowych 

1) Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych w Powiecie 

Oleskim, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno jest Starosta Oleski. 

2) Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 

46-300 Olesno jest Adam Łąka, tel. 34 3597833 wew. 450, adres e-mail: 

iod@powiatoleski.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania projektu. 

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa. 

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na 

warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo 

sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, 

której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zdolności oferenta do należytego wykonania zamówienia, co skutkować 

może wykluczeniem oferenta z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 

12. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela: 

- Rafał Halski tel. 34 375 06 25 oraz e-mail: r.halski@powiatoleski.pl 

13. Załączniki 

1. Załączniki nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy. 

 


