Szczecin, dnia 23.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr CRU/165/2021/DIT
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

„Przedłużenie kontraktów serwisowych oprogramowania VMware
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
I.

ZAMAWIAJĄCY

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania Vmware zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

III.

Produkt/Licencja

Ilość

Dla konta

Ważne od

Ważne do

1 VMware vCenter Server 6 Standard (Instances)

1 Instances

113582681 16.03.2021 15.03.2022

2 VMware vSphere 6 Enterprise (CPUs)

12 CPUs

113582681 16.03.2021 15.03.2022

3 VMware vSphere 6 Enterprise Plus (CPUs)

2 CPUs

335353669 09.03.2021 08.03.2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do
Zaproszenia.
3. Ofertę składa się w formie elektronicznej. W zakresie formy elektronicznej
dopuszczalnym jest przesłanie podpisanych i zeskanowanych dokumentów oferty na
2 adresy e-mail jednocześnie:
• slawomir.stanczak@pum.edu.pl
• informatyka@pum.edu.pl
4. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 01.03.2021 roku do godziny 1000 pod
rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po terminie, bez względu na przyczyny
opóźnienia.
5. Osoby do kontaktu w zakresie postępowania:
1) Pan Sławomir Stańczak, slawomir.stanczak@pum.edu.pl (koordynator)

IV.

KRYTERIA OCENY OFERT
Jako najkorzystniejszą, Zamwaiajcy wybierze ofertę, która uzyska najwyższą łączną
liczbę punktów otrzymanych w zakresie następujących kryteriów:
1) Kryterium nr 1 – Cena
Wartość punktowa w kryterium nr 1 jest obliczana wg wzoru:
Wartość punktowa ceny = R 

Cn
Cb

gdzie:
R – waga ocenianego kryterium = 100,
Cn – najniższa całkowita cena zaoferowana za przedmiot zamówienia,
Cb – badana całkowita cena zaoferowana za przedmiot zamówienia.
Zamawiający informuje, że maksymalny termin przedłużenia usługi wsparcia nie
może być dłuższy niż 15 dni od daty zawarcia umowy.
Terminy obowiązywania wsparcia określono w tabeli w pkt. II Opis przedmiotu
zamówienia).

V.

POZOSTAŁE POSTANOWNIENIA
1.
2.
3.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, warunkowych lub wariantowych.
Wykonawcy będą związani swoimi ofertami przez okres 30 dni od daty ich
otwarcia.
Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, które:
1)
są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami;
2)
są niezgodne z treścią niniejszego Zaproszenia;
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4.

5.

VI.

Jeżeli dokumenty lub oświadczenia przedłożone przez Wykonawcę w ofercie
zawierają błędy, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do ich
ponownego złożenia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/zakończenia niniejszego
postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. Wzór protokołu odbioru – Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
3. Wzór umowy na „Przedłużenie kontraktów serwisowych oprogramowania
Vmware Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”– Załącznik nr 3
do Zaproszenia.

VII.

KLAUZULA INFOARMACYJA RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem oraz podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób
fizycznych, związanych z niniejszym postępowaniem jest Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin;
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 48 00 790 lub adresem e-mail:
iod@pum.edu.pl;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu,
związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu fotograficznego
lustrzanki, na cele realizacji projektu „Analiza epigenomu w celach dochodzeniowośledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA”,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
d) w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy;
e) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
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− upoważnieni pracownicy zamawiającego;
− współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące z zamawiającym,
− instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami
i uprawnieniami,
− osoby i instytucje kontrolujące postępowania udzielone w ramach projektu;
f) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
− przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas
trwania i rozliczenia umowy, albo trwałości projektu przekracza 4 lata;
− przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE;
− do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w
przepisach o archiwizacji,
g) podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
h) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
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zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach
do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
j) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

.................................................
Zatwierdzam
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