Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu
oszacowania wartości zamówienia

1. Centrum Informatyki Resortu Finansów zaprasza w ramach rozeznania rynku oraz w celu
oszacowania wartości przedmiotu zamówienia do przedstawienia oferty cenowej* na
załączonym formularzu rozeznania rynku.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki świadczenia

( np. wdrożenie systemu, dostawa sprzętu,

przeprowadzenie szkoleń, zapewnienie asysty, gwarancja. Należy podać wymagane czasy reakcji jeśli są wymagane, podać wszystkie pozostałe elementy
mające wpływ na wycenę - Wypełniają osoby merytoryczne )

1. Dostawa:


licencji zapewniającej rozbudowę silnika korelacyjnego (Micro Focus Security
ArcSight ESM) zwiększającą możliwość analizowanych danych o 140 GB
dziennie;



7 szt. licencji ArcSight Console;



licencji

zapewniającej

rozbudowę

Micro

Focus

Security

ArcSight

Management Center zwiększającą możliwość zarządzanymi konektorami o 25
2. Usługa :
Świadczenie usługi Wsparcia Technicznego (ang. support) na okres 36 miesięcy:
1) dla oprogramowania opisanego w pkt 1,
2) dla n/w wymienionego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego, dla
którego wsparcia techniczne producenta wygasło w listopadzie 2018r:
 Security ArcSight ESM – 100 GB/day
 Security ArcSight Console User – szt. 3
 Security Management Center – 50 Connector
 Security ArcSight Logger – 320 GB/day
 ArcSight Flex SDK – szt.1
 ArcSight Web – szt. 25
 Devices – szt. 2750

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1

1) Dostawa: 14 dni od dnia podpisania umowy,
2) usługa: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Czas reakcji na Zgłoszenie gwarantowany przez Wykonawcę wynosi:
1) do 2 godziny Dnia Roboczego dla Zgłoszeń o krytycznym priorytecie,
2) do 8 godzin Dnia Roboczego dla Zgłoszeń o wysokim priorytecie,
3) do 1 Dnia Roboczego dla Zgłoszeń o średnim priorytecie,
4) do 2 Dni Roboczych dla Zgłoszeń o niskim priorytecie
5. W czasie reakcji przewidzianym dla poszczególnych rodzajów Zgłoszeń Wykonawca
odpowiada za potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia i zdiagnozowanie problemu.
6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury z
dołu, w równych częściach po upływie każdego Okresu Rozliczeniowego świadczenia
usługi.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia
5 % wartości przedmiotu zamówienia.
8. Wypełniony formularz należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 24.05.2019r
do godz. 11.00 na adres wbt@mf.gov.pl
Osoba wyznaczona do kontaktu Dariusz Kujawski

*oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ani też
nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych
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FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA

1. Dane Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
Adres email/ nr telefonu:
Osoba do kontaktów roboczych (e-mail, tel.):
Data sporządzenia:
2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia zawierająca wszelkie koszty związane
z przedmiotem zamówienia

Wartość w PLN brutto

Wartość w PLN netto

dostawa
usługa

………………………..…………………………
podpis wykonawcy
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