MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Kamila Jeziorska-Chojecka

Warszawa, dn. 15 listopada 2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Świadczenie usług hostingu środowisk dla platformy e-usług” (znak sprawy:
BOU-IV.272.68.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843), uprzejmie informuję, że zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę formularza ofertowego, który przyjmuje brzmienie
zgodne z treścią załącznika do niniejszej informacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
--//-Kamila Jeziorska-Chojecka

BOU-IV.272.68.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
(ZMODYFIKOWANY)

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będącego
…… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;
nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….
*proszę wskazać właściwe

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr BOU-IV.272.68.2019 dotyczące postępowania
prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódki w Warszawie, w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Świadczenie usług hostingu środowisk dla platformy e-usług,
składam/składamy niniejszą ofertę:

KRYTERIUM I: CENA:
1. Cena brutto świadczenia usługi w okresie rozliczeniowym (1 miesiąc):
Łączna cena brutto wykonania zamówienia (poz. 1 x 12):

…………………………… zł
…………………………… zł

KRYTERIUM II: ZABEZPIECZENIE ŚRODOWISK WIRTUALNYCH:
Zapewnienie
zabezpieczenia
środowisk
wirtualnych
modułem
bezpieczeństwa,
filtrującym do poziomu aplikacji oraz
usuwającym z pakietów http i https kody oraz
exploity mogące zagrozić funkcjonowaniu
Platformy i spójności zawartych w nim danych
(WAF - ang. Web Application Firewall)
Nazwa zaproponowanego rozwiązania, model / wersja:

Zapewnienie
zabezpieczenia
środowiska
wirtualnego przez dedykowane (wydzielone
logicznie) maszyny z systemami firewall
(w tym także warstwy aplikacji), IDS/IPS,
monitoringu ruch sieciowego – next generation
firewall
Nazwa zaproponowanego rozwiązania, model / wersja:

Zapewnienie dostępu do systemu służącego, do
rejestracji zdarzeń w sieci (co najmniej na styku
z siecią Internet) pozwalającego na archiwizację
zebranych logów za okres co najmniej ostatnich
6 miesięcy oraz agregacji danych statystycznych
(logów dozwolonego ruchu sieciowego) co
najmniej z modułu WAF i dedykowanych firewall
logicznych
Nazwa zaproponowanego rozwiązania, model / wersja:

 TAK /  NIE

 TAK /  NIE

 TAK /  NIE

Brak wskazania odpowiedzi TAK lub NIE będzie interpretowane jako wskazanie odpowiedzi NIE i
skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w ramach podkryterium.
W przypadku wskazania odpowiedzi TAK, jeśli Wykonawca nie wskaże nazwy, modelu / wersji
zaproponowanego rozwiązania, będzie to interpretowane jako wskazanie odpowiedzi NIE i skutkować
będzie przyznaniem 0 pkt w ramach podkryterium.
OŚWIADCZENIA:
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BOU-IV.272.68.2019.

2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr BOUIV.272.68.2019, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:
............................................................................................
8. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie / przy udziale
podwykonawców1: ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy/firmy podwykonawców)

9. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:
1) .....................................................................................................
2) .....................................................................................................
3) .....................................................................................................
i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy.
10.Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy
do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................
3) ............................................................................................
4) ............................................................................................
5) ............................................................................................
6) ............................................................................................
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.

..............................., dn. ..............2019r.

.....................................................................

(miejscowość, data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

1

niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez
udziału podwykonawców
2 rozporządzenie 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)
3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

