Bielsko-Biała, 08.10.2021
Kelvin Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 413
Telefon: +48 33 818 23 96
Fax.: +48 33 818 23 99
www.kelvin.pl
e-mail: kelvin@kelvin.pl

Zamawiający:
Kelvin Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
Ul. Sobieskiego 413
NIP 547-017-21-49
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 34/2021
Uprzejmie informujemy, że firma KELVIN SP. Z O.O. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”
realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku obniżenia kosztów
realizowania kontraktów poprzez inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne.”
I.

Zapytanie ofertowe dotyczy:
Wniosek

WND-RPSL.03.02.00-24-08B0/20-002

Zadanie 34
Wydatek 35

Zakup nowego środka trwałego:
urządzenie klasy UTM

II.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup:
LP.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

CPV 32413100-2 Rutery sieciowe (KŚT 491)
Urządzenie klasy UTM wraz z oprogramowaniem,
Dostarczony system bezpieczeństwa musi realizować wymienione
poniżej funkcje bezpieczeństwa.
Serwisy i licencje
Rodzaj firewalla: statefull packet filter, zintegrowany moduł
Antywirusowy
Wbudowany system ochrony przed włamaniami, exploitami,
Wbudowany moduł filtrowania poczty (spamu))
Możliwość filtrowania złośliwych stron, baz złośliwych URL
Możliwość skanowania szyfrowanego ruchu http, Kontrola
aplikacji/firewall aplikacyjny
Zabezpieczenie przed wyciekiem danych,
Piaskownica dla wykrywania nieznanych/nierozpoznanych zagrożeń
Ochrona przez atakami typu DDoS, Reverse Proxy, Dedykowane
oprogramowanie dla VPN Client-To-Site
VPN Możliwość tworzenia tuneli Site-To-Site,
Możliwość zarządzania centralnego Access Pointami
Interfejs zarządzania www/CLI, Raportowania, Logowanie
Autoryzacja użytkownika: lokalna,AD, LDAP, RADIUS,dwuetapowa Token
Wymagania minimalne
Firewall - 950 Mbps, IPS - 240 Mbps, NGFW - 200 Mbps,
Threat Protection: 150 Mbps, Interfaces: Multiple GE RJ45
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III.

Planowany termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi w dniach od 25.10.2021 do 31.12.2021
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w wyniku wystąpienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji niniejszego Zapytania
ofertowego oraz w momencie składania Zamówienia.
IV.

Kelvin Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 413
Telefon: +48 33 818 23 96
Fax.: +48 33 818 23 99
www.kelvin.pl
e-mail: kelvin@kelvin.pl

Opis sposobu przygotowania oferty
1.

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest
załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1 wraz z
dodatkowymi Załącznikami.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobą
umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być
załączone do oferty.
4. Oferent sporządza wycenę w formularzu oferty na podstawie specyfikacji jakościowej
i ilościowej opisanej w przedmiocie zamówienia.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do
uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. Oferta powinna zawierać:
a. Pełną nazwę Oferenta,
b. Adres siedziby Oferenta,
c. Numer telefonu,
d. Datę wystawienia,
e. Wartość zamówienia netto w PLN (cena powinna zawierać pełne koszty
realizacji przedmiotu zamówienia),
f. Wartość zamówienia brutto w PLN,
g. Numer zapytania ofertowego: 34/2021,
h. Załączniki.
7. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w
niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zapytań uzupełniających.
11. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający poprawia w ofercie:
a. Oczywiste omyłki pisarskie,
b. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została
poprawiona.
V.

Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została
złożona
przez
oferenta
wykluczonego
z
udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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e)

oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do
reprezentowania oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze
sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy
czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień
publicznych,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VI.
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Kryteria oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny
Wartość zamówienia netto w PLN

1.

Waga punktowa (1-100) pkt.
100

Wartość punktowa kryterium Wartość zamówienia netto w PLN będzie wyliczana wg wzoru:
(Cmin / Cn) x 100
Gdzie:
Cmin – najniższa wartość zamówienia netto w PLN spośród ofert nie odrzuconych
Cn – wartość zamówienia netto w PLN ocenianej oferty
Wybrana zostanie oferta, która uzyska 100 punktów.
VII. Miejsce i termin składania ofert
1.
2.

3.
4.

Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę należy przekazać korzystając z jednej z poniższym możliwości:
• Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Kelvin Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul.
Sobieskiego 413,
• Pocztą elektroniczną na adres: it@kelvin.pl.
Oferty przekazywane w formie elektronicznej należy podpisać elektronicznie, każdy
dokument osobno.
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 18.10.2021 r.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu
Do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczących postępowania wyznaczona jest Pani
Bogusława Tarnawa:
 e-mail: b.tarnawa@kelvin.pl
 tel.: 796 546 156
IX.

Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
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a.
b.

2.
3.
4.
X.
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Informacje dodatkowe istotne na etapie składania zamówienia
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

XI.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d. 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.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferenci przedłożą wypełniony
Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia
składania ofert.
Termin związania ofertą (90 dni) rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Dostawca 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 oferentów o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o kolejne 30 dni.
Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia
od złożenia zamówienia.
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział
w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej
oraz za pośrednictwem strony internetowej: kelvin.pl
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający złoży zamówienie zakupu.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od realizacji zamówienia,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
efektywności, jawności i przejrzystości.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w
przypadku wystąpienia okoliczności całkowicie niezależnych od Zamawiającego i
Wykonawcy, spowodowanych między innymi epidemią koronawirusa,
uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (np.
spowodowanych decyzją władz państwowych, samorządowych, służb sanitarnych,
itp.) oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych okoliczności, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili
podpisania umowy z Wykonawcą.
Dopuszcza się możliwość zmian zamówienia dotyczących:
a. wydłużenia okresu realizacji zamówienia jeżeli strony dojdą do zgodnego
wniosku, że jest to konieczne w celu poprawnej realizacji zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej
(protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Unieważnienie postępowania
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert
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2.
3.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną
wprowadzone na stronie internetowej: kelvin.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej: kelvin.pl
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