
 

 

 

Kraków,  29 marca 2018 r. 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego ESET 
Endpoint Security Suite – 26  szt. licencji w wariancie na okres 12 miesięcy ochrony            
i w wariancie na okres 24 miesięcy ochrony. 
  
 
 
Prosimy o przesłanie oferty w formie jak poniżej: 

Wykonawca: 

Nazwa firmy: 

 

…………………………………………………….. 

NIP: 

Adres: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Adres email: …………………………………………………….. 

 

Oferujemy 26 szt. licencji na oprogramowania antywirusowe: 
 

dla okresu 12 miesięcy ochrony: 

Rodzaj licencji 
Liczba chronionych 

użytkowników /  
stacji roboczych 

Cena jednostkowa 
brutto PLN 

Wartość brutto 
PLN 

[liczba x cena 
jedn.] 

ESET Endpoint 
Security Suite (nowe 

licencje) 
26 …… …… 

 

dla okresu 24 miesięcy ochrony: 

Rodzaj licencji 
Liczba chronionych 

użytkowników /  
stacji roboczych 

Cena jednostkowa 
brutto PLN 

Wartość brutto 
PLN 

[liczba x cena 
jedn.] 

ESET Endpoint 
Security Suite (nowe 

licencje) 
26 …… …… 



 

 

 

 

Razem: 

Cena brutto PLN za 12 miesięcy 
 

……….. 
 
 
 
Słownie oferowana cena brutto dla 12 miesięcy ochrony wynosi: 
………………………………………………………………………………………… złotych. 
 
 
 
 

Cena brutto PLN za 24 miesiące 
 

……….. 
 
Słownie oferowana cena brutto dla 24 miesięcy ochrony wynosi: 
………………………………………………………………………………………… złotych. 
 
Okres ważności oferty wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert, tj. oferta 
wiąże Wykonawcę do 5 maja 2018 roku. 
 
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena – 100% 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wariantu ochrony na 12 lub 24 miesiące. 
 
 (data) 
 

Termin realizacji: do 12 kwietnia 2018 r. 
 
 
 ……………………………… 
   Podpis 

Ofertę cenową proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: 
malgorzata.bozek@marr.pl, w terminie do dnia 05 kwietnia 2018 r.  
 
W temacie proszę podać: „Oferta ESET Endpoint Security Suite”. 
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego. 
 
Ewentualne pytania należy kierować na adres mailowy admin@marr.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do 3 kwietnia 2018 roku. 
 
Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 



 

 

 

 
 
Zamawiający zastrzega, że jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę 
przeznaczoną na realizację usługi Zamawiający może zakończyć postępowanie bez 
dokonywania wyboru oferty lub zaprosić oferenta do negocjacji ceny. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania niniejszego 
postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. 
 
Niniejsze zapytanie, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks Cywilny oraz ustawy - 
Prawo Zamówień Publicznych i żadnej ze stron nie zobowiązuje do zawarcia umowy. 

 
 
 

      


