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PROTOKÓŁ 
podstawowych czynności z postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na: „Zakup 
przedłużenia licencji dla urządzenia Stormshield SN500 dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach” 
niepodlegającego ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
ze zm.) w związku z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.  
 
Zamawiający:  

 Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.  
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia na okres 36 miesięcy licencji na funkcje wykorzystywane 
w konfiguracji urządzenia klasy UTM Stormshield SN500 (numer seryjny: SN500A14H0236A7), pełniącego rolę 
routera brzegowego, dla sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, o następujących parametrach: 

1. SN500 Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony 
filtr URL + Obsługa kart SD), 

2. NBD – Next Business Day (opcja naprawy gwarantującej wymianę urządzenia w przypadku awarii 
na następny dzień roboczy). 

 
Jako termin realizacji zamówienia Zamawiający ustala okres od dnia 08.10.2018 r. przez okres 36 miesięcy. 

Dostawca zobowiązany jest w oferowanej cenie ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz 
z podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot 
zamówienia do Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 5 
października 2018 roku. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony bezpośrednio do Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy. 
 

Niniejsze zapytanie cenowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego oraz na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kozienicach w dniu 25.09.2018 roku. 

Do dnia 28.09.2018 r. do godziny 12:00 (dzień otwarcia ofert) wpłynęła jedna propozycja cenowa spełniająca 
warunki zaproszenia do złożenia ofert w przedmiotowym zaproszeniu: 

 
1. Pancernik it Sp. z o.o., ul. Paderewskiego, 35, 40-282 Katowice. 

Kryterium oceny propozycji cenowych: cena 100%. 

W przeprowadzonym postępowaniu dokonano wyboru propozycji cenowej firmy: Pancernik it Sp. z o.o. 
ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice – cena brutto: 14.924,57 zł. 
Firma Pancernik it Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 35,40-282 Katowice, spełniła wszystkie warunki zapytania cenowego. 
W związku z powyższym umowa na: „Zakup przedłużenia licencji dla urządzenia Stormshield SN500 dla Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach” na okres 36 miesięcy podpisana zostanie z firmą: Pancernik it Sp. z o.o., 
ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice. 
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