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OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

dot. usług lub dostaw badawczych 

 Zakup komponentów elektronicznych 

znak postępowania: ZZ.213.Z131.2017.KJA 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 

ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

Tel.: +48 223808200 Faks: +48 223808391 

E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl 

Adres strony internetowej: www.nask.pl 

 

II. Zasady prowadzenia postępowania: 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, gdyż 

przedmiotem zamówienia  są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 

naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej 

służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.  

2. Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Pzp. 

3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu (zwane dalej 

„Ogłoszeniem”). 

 

III. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup komponentów elektronicznych szczegółowo opisanych w 

Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.  

2.  Zakupiony sprzęt będzie służył wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub 

rozwojowych, który nie służy prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu 

rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. 

3. Termin realizacji zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego w ciągu 5 dni od otrzymania 

zamówienia od Zamawiającego.   

 

IV. Opis sposobu sporządzenia i złożenia oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu Oferta – stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.  

2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (scan) do Zamawiającego na adres e-mail: zakupy@nask.pl 

do dnia 20.04.2017 r. do godz. 12:00 w formie załącznika do e-maila. 

3. Zamawiający informuje, iż dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. 

 
V. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

mailto:zamowienia.publiczne@nask.pl
http://www.nask.pl/
mailto:zakupy@nask.pl
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1. Zamawiający i Wykonawcy przekazują wszelką korespondencję w formie elektronicznej. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Krzysztof Jarosławski e-mail: zakupy@nask.pl  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. 

 

VI. Kryteria oceny ofert: 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej na podstawie niżej określonych kryteriów oceny ofert: 

 

Cena „C” – waga 100% = 100 punktów 

 

2. Punkty przyznawane za podane powyżej kryterium będą przyznane według następującego wzoru:  

 

C = ( Cmin/Co ) * 100 punktów 

gdzie:  

 - C  - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” (C) 

 - Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych  

 - Co  - cena podana w ofercie badanej 

 Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 100 pkt. 

 

3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w 

kryterium cena.  
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 

OFERTA 

 
 
NAZWA WYKONAWCY  

.....................................................…….. 

Adres ...........................................…….. 

Regon .................................................. 

NIP ...................................................... 

Telefon ............................................... 

Fax 

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

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 
ul. Kolska 12 
01-045 Warszawa  

 

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu dot.: Zakup komponentów elektronicznych 

znak postępowania: ZZ.213.Z131.2017.KJA 

 
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto:  

Nazwa Specyfikacja urządzenia 

Urządzenia typu 
open hardware 
HSM 

> • Cryptech Open Hardware Security Module- Alpha Board x1, 
 
> • Programator Xilinx (P/N: HW-USB-II-G)x1, 
 
> • Programator Atmel-ICEx1x1 
 
> • Zasilacz EEZ H24005x1 

WARTOŚC 
NETTO 

 

Podatek VAT 
23% 

 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

 

 

 

 

………………………………., dnia …………………………. 2017 r.            
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………………………………………………………….. 

podpis Wykonawcy 


