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PROTOKÓŁ 
podstawowych czynności z postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na: „Zakup przedłużenia 
licencji na użytkowanie programu antywirusowego F - Secure Business Suite Premium dla Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach” niepodlegającego ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
ze zm.) w związku z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.  
 
 
Zamawiający:  
Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.  
 
Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia licencji na użytkowanie programu antywirusowego F-
Secure Business Suite Premium dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach, na 136 stanowisk, na okres 36 
miesięcy.  

Jako termin realizacji zamówienia Zamawiający ustalił okres od dnia 01.10.2018 r. przez okres 
36 miesięcy. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie 
7 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 26 września 2018 roku. Przedmiot 
zamówienia będzie dostarczony bezpośrednio do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
 

Niniejsze zapytanie cenowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego w dniu 
27.08.2018 roku. 
 

Do dnia 03.09.2018 r. do godziny 12:00 (dzień otwarcia ofert) wpłynęły 2 propozycje cenowe spełniające 
warunki zaproszenia do złożenia ofert w przedmiotowym zaproszeniu: 
 

1. Net-o-logy Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 23, 40 – 246 Katowice – cena brutto: 17.564,40 zł., 
2. CBIT Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03 – 893 Warszawa, Oddział w Częstochowie, ul. Garncarska 34, 

42 – 200 Częstochowa  – cena brutto: 32.596,18 zł.  
 
 
Kryterium oceny propozycji cenowych: cena 100%. 
W przeprowadzonym postępowaniu dokonano wyboru propozycji cenowej firmy: Net-o-logy Sp. z o.o., ul. 
Porcelanowa 23, 40 – 246 Katowice – cena brutto: 17.564,40 zł. 
Firma Net-o-logy Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 23, 40 – 246 Katowice spełniła wszystkie warunki zapytania 
cenowego oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena). 
W związku z powyższym umowa na: „Zakup przedłużenia licencji na użytkowanie programu 
antywirusowego F - Secure Business Suite Premium dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach” na 136 
stanowisk, na okres 36 miesięcy podpisana zostanie z firmą Net-o-logy Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 23, 40 – 
246 Katowice. 
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