Warszawa dnia 12.11.2012 r.

Zapytanie ofertowe
realizowane w ramach projektu

„Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania”
(dotyczy certyfikatów wraz z nośnikiem)

1. Zamawiający
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
Tel.: 22 34 86 500
Fax: 22 34 86 501
2. Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i
jest ono dla nich wiążące. Informacja o dokonanych zmianach zostaje zamieszczona na stronie
www, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje
Zamawiający i Dostawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego
zapytania, faksem lub drogą elektroniczną.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa 500 sztuk certyfikatów wraz z spersonalizowanym nośnikiem
Certyfikaty niekwalifikowane zaufane mają umożliwiać:


Szyfrowanie poczty e-mail (np. przez Mozillę Thunderbirda),



składanie zaawansowanego podpisu elektronicznego,
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podpisywanie dokumentów PDF,



podpisu elektronicznego w ramach e-faktury,



logowanie się do systemów online przez WWW,



logowanie się do aplikacji,



W polu certyfikatu Imię, nazwisko, adres e-mail (oraz alias e-mail),



urząd wydający certyfikat rozpoznawany przez mozillę thunderbirda, MS Outlooka (w wersji
2010+), adobe acrobata X (od wersji 10.1.4) bez potrzeby dodawania dodatkowych kluczy CA
Root,



okres ważności 24 miesiące,



Klucz prywatny certyfikatu powinien być umieszczony na nośniku uniemożliwiającym jego
odczytanie (karta mikroprocesorowa),



Wraz z certyfikatem dostarczone bezpłatne oprogramowanie (middleware) służące do
realizacji w.w. funkcji.
Wymagania dotyczące nośnika:
Nośnik ma być dostarczony zamawiającemu w formie prepersonalizowanej zgodnej z
wymogami ZTM Warszawa, po dostarczeniu nośnika zamawiający zapewnia wgranie kluczy
ZTM do części bezstykowej MIFARE i zwraca nośnik do depozytu do firmy wykonującej
zamówienie.
Gwarancja 24 miesięcy na nośnik.
Następnie po dostarczeniu przez zamawiającego danych do spersonalizowania firma
wykonująca zamówienie nadrukowuje dwustronnie nośnik zgodnie z załączonym wzorem
(wraz z danymi osobowymi), zamawiający ma otrzymać raport dotyczący danych nośnika.
Nośnik ma umożliwiać w przyszłości wgranie certyfikatów kwalifikowanych.
Nośnik ma posiadać zarówno część stykową jak i bezstykową, nośnik ma posiadać interface:
1.
stykowe określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności
pamięci EEPROM co najmniej 60 kilobajtów lub równoważnych opisywanym;
2.
bezstykowe określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem
przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt lub
równoważny opisywanym (MIFARE® Standard Card IC MF1IC S50 FunctionalSpecification).
Część stykowa ma umożliwiać bezpieczne (Dostęp do klucza prywatnego zapisanego na
nośniku możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty, wszystkie operacje
kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na nośniku) użycie klucza
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prywatnego certyfikatu, oraz umożliwiać w przyszłości umieszczenie certyfikatu
kwalifikowanego.
Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A lub
równoważnym opisywanym.
Sposób komunikacji nośnika jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla
protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2,
ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL) lub równoważnym
opisywanym, przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.
Na jakość druku na nośniku firma wykonująca zamówienie daje co najmniej 24 mies.
gwarancje.

4. Sposób porozumiewania się Dostawców z Zamawiającym.
4.1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego lub telefonicznie (tel. kom. 793162837). Ze strony Zamawiającego
uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski adres
internetowy: Bartlomiej.Solarz-Niesluchowski@wit.edu.pl
4.2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Dostawcom którym doręczono
zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie
internetowej Zamawiającego.
5. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
5.1. Oferty powinny zostać złożone w formie elektronicznej na adres : Bartlomiej.SolarzNiesluchowski@wit.edu.pl pod rygorem nieważności, według wzoru oferty będącego
załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania do dnia 26.11.2012r. do godziny 12:00
wraz z wymaganymi załącznikami.
5.2. Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod
rygorem wykluczenia z postępowania:
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między wykonawcą a
zamawiającym załącznik nr 2
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3
 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (ksero za zgodność z oryginałem)

6. Inne istotne postanowienia:
6.1. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 31.8.2014 r., Zamawiający zastrzega, że

dostarczenie prepersonalizowanych nośników musi się odbyć do 30.11.2012, pierwsze 250 szt.
nośników ma być spersonalizowane (wraz ze wgraniem certyfikatów) do 15.12.2012 r.
6.2. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty – Cena-waga 100%
6.3. Rozliczenie będzie następowało po dostarczeniu przez Dostawcę zamówienia na podstawie
faktury.
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
z dnia …………….2012 r.

Formularz ofertowy
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące certyfikatów wraz z nośnikiem
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę certyfikatów wraz z nośnikiem
w ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i
Zarządzania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, składamy niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:

PEŁNA NAZWA
OFERENTA I JEGO
FORMA PRAWNA

SIEDZIBA OFERENTA,
NIP, REGON,
TELEFON, MAIL,
OSOBA DO
KONTAKTÓW W
SPRAWIE OFERTY

Przedmiot zamówienia

Wartość netto w PLN

VAT

Wartość brutto w
PLN

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNA BRUTTO ( Z VAT)
………………………………………………………………….

Słownie(………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
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Oświadczam, że:
1. Cena wskazana w tabeli uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. Cena oferowana jest ceną stałą w okresie obowiązywania realizacji zamówienia.
3. Zapoznałam/-em się z treścią Zapytania Ofertowego, nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń i uznaję się za związaną/-ego z zwartymi w niej postanowieniami.
4. W przypadku przyznania mi realizacji zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że w przypadku przyznania realizacji zamówienia zobowiązuję się do jego
realizacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

……………………………………
Miejsce i data

…………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
dot. …………. z dnia …………….2012 r.

……………………………….
……………………………….
……………………………….
Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM
Ja/My niżej podpisany/-i
_______________________________________________________________________________
(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Powiązanie
to polega w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………
Miejsce i data

……………………………………………….
Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
dot………………z dnia…………… 2012 r.

……………………..............
……………………………..
……………………………..
Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja niżej podpisana/-y

_______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko Wykonawcy lub imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że:
1. Posiadam/-y niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
zamówienia.
2. Spełniam/-y wszystkie warunki wymagane od Wykonawcy wymienione w pkt. III Zapytania
ofertowego dot. opisu przedmiotu zamówienia.
3. Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania.

……………………………………
Miejsce i data

…………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*)

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu

