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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
w postępowaniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

 
Dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 

ZAPRASZA  
do złożenia oferty dla zamówienia pn.: 

 
Przedłużenie licencji Cisco Webex 

 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie posiadanych 30 licencji Cisco Webex do obsługi 
wideokonferencji na platformie Cisco Webex. 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projektowanych postanowieniach 
umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), 
stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.  

1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

48500000-3 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego   
 

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

2.1. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
z przedmiotowego postępowania, o których mowa w pkt 2.1. powyżej, Wykonawca powinien wraz  
z ofertą złożyć oświadczenie własne stanowiące załącznik nr 3 do Zaproszenia. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

2.2. Warunki udziału w postępowaniu:  

Nie dotyczy. 
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3. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

3.1. Cena – 100% (pkt)  

Przyznanie punktów będzie dokonywane wg poniższych zasad:  

1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto w PLN za cały przedmiot 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (zał. nr 4 do Zaproszenia);  

2) Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

 
najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ocenianych ofert  
---------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt  
cena brutto ocenianej oferty 
 

3.2. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady 
zaokrąglania liczb.  

3.3. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów i która nie będzie podlegała odrzuceniu zostanie 
wybrana. 

3.4. Jeżeli wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert 
dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od kwot zawartych w ofertach 
pierwotnych. 

 
4. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

4.1. Termin realizacji zamówienia, tj. termin aktywacji licencji: zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4.2. Przewidywany termin obowiązywania licencji: 12 miesięcy od dnia 30.09.2022 r., z zastrzeżeniem,  
że w przypadku, gdy termin aktywacji licencji lub gdy umowa zostanie zawarta po 30.09.2022 r.,  
wówczas 12 miesięczny termin obowiązywania licencji będzie liczony od dnia aktywacji licencji. 

4.3. Istotne warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, 
stanowiących załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

 
5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ 

5.1. Termin składania ofert: do dnia 27.09.2022 r. do godz. 12:00. 

5.2. Oferta powinna być wypełniona i podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania 
Wykonawcy i powinna zawierać:  

1) Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zaproszenia;  

2) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli osoba reprezentująca 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do 
jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do Zaproszenia. 

5.3. Ofertę (Formularz ofertowy wraz z załącznikami określonymi w pkt 5.2. powyżej) należy zeskanować 
oraz przesłać drogą e-mailową na adres: oferty.ci@pw.edu.pl, w terminie określonym powyżej 
powołując się na znak sprawy: CI.ZP.262.18.2022. 

 

UWAGA!!! Oferty złożone na inny adres e-mailowy Zamawiającego, albo bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego, nie będą podlegały ani otwarciu, ani ocenie.  
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5.4. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku należy  
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
 

6. INFORMACJE DODATKOWE 
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 
6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania oceny oferty w przypadku braku możliwości 

ustalenia jej jednoznacznej treści z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
6.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny. 

6.4. W pierwszej kolejności badana jest oferta Wykonawcy najwyżej oceniona w kryteriach oceny 
ofert. W przypadku, gdy spełnia ona warunki Zaproszenia do składania ofert Zamawiający może 
odstąpić od badania pozostałych ofert. 

6.5. Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że udzielenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było wcześniej przewidzieć. 

6.6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy cena 
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

6.7. Oferty przesłane/złożone po terminie określonym w Zaproszeniu nie będą rozpatrywane. 
6.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6.9. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne. Oferty są 

udostępniane na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działanie w celu zachowania ich poufności. 

6.10. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający wymaga, aby informacje 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę przesłane w osobnym 
pliku lub mailu z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji 
stanowią taką tajemnicę.  

6.11. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. 
6.12. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
6.13. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. 
 

 
7. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA 

7.1. Załącznik nr 1 - Projektowane postanowienia umowy (PPU) wraz z załącznikiem nr 2 do PPU – wzorem 
Klauzuli RODO. 

7.2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (Załącznik nr 3 do PPU). 
7.3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia art. 7. 
7.4. Załącznik nr 4 - Wzór Formularza ofertowego. 

 
 
 

Zatwierdzam 
dr inż. Janusz Stańczak 

Dyrektor Centrum Informatyzacji PW 
21.09.2022 r. 


