Warszawa 2021-02-18

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Licencje Office 365
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa licencji Office365 w modelu CSP (Cloud Solutions Provider), licencji Project Plan 3 oraz
usług dodatkowych w okresie 12 miesięcy.
I. Przedmiot zapytania:
Licencje i usługi:
1. AAA-10647 = Office 365 Business Premium – 80 sztuk
2. AAA-13198 = Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) - 80 sztuk
3. AAA-25215 = Project Plan 3 - 10 sztuk
4. Usługi konsultacji lub prac zdalnych z zakresu administrowania, konsultacji, rozwiązywania
problemów środowiska Office 365 wykonywanych przez certyfikowanego inżyniera Wykonawcy w
okresie 12 miesięcy w łącznym wymiarze 60 roboczogodzin
II. Informacje dodatkowe:
1. W ciągu całego okresu podpisania umowy Zamawiający może skorzystać z opcji zakupu
dodatkowych licencji na produkty wymienione w Części I pozycje 1, 2 oraz 5 licencji na produkt
wymieniony w Części I pozycja 3 pod warunkiem zachowania cen z dnia składania oferty. Do
przesyłanej oferty nie należy doliczać ceny dodatkowych licencji. Cena dodatkowych licencji musi
być proporcionalna do dni na ile będą obowiązywały, a ich termin zakończenia następuje wraz z
zakończeniem w/w umowy na okres 12 miesięcy
2. Z oferentem który zaproponuje najlepsze warunki zostanie podpisana stosowna umowa której
treść zostanie uzgodniona po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego
3. Zamawiający wymaga aby określony termin płatności nie był mniejszy niż 21 dni licząc od daty
wystawienia faktury za dostawy lub wykonane usługi.
4. Zamawiający informuje że aktualnie posiada skonfigurowane środowisko Office 365 w ramach
współpracy z firmą Microsoft i użytkuje 77 licencji Office 365 E3 oraz Project (plan 3)
5. Zamawiający informuję, że termin obecnie uzytkowanych licencji upływa w dniu 11 marca 2021
roku a dostawca musi zachować ciągłość licencji od kolejnego dnia czyli 12 marca 2021 roku który to
dzień będzie pierwszym dniem umowy.
III. Kompletna propozycja musi zawierać:
1. Ofertę cenową w złotych polskich z łączną ceną brutto oraz z podziałem na ceny poszczególnych
pozycji wymienionych w Część I
2. Pozostałe warunki handlowe, w tym: warunki płatności, okres rozliczeniowy jak opcjonalną

deklarację Wykonawcy związaną z realizacją zakupu dodatkowego opisaną w Cześć II pozycja 1.
3. Projekt umowy/umów z firmą Microsoft jakie Zamawiający będzie musiał zawrzeć w przypadku
zakupu licencji w modelu CSP,
4. Wszelkie inne informacje mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie dostawy, usługi z tym że
nie może być to związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-03-12.
Wymagany okres gwarancji wynosi: Cały okres umowy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-02-24 o godz. 16:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Marcin Włodarczyk
Tel. kontaktowy: (22) 391 01 55
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: marcin.wlodarczyk@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 105A
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
100% Cena

Zapraszamy do składania ofert.

