Zatwierdził, dnia: 12 października 2021 r.
Piotr Artur Gajewski
Dyrektor
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
/-podpisano certyfikatem kwalifikowanym-/

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie usługi zmiany serwera pocztowego dla CPD MSWiA
i przejście na usługę chmurową Exchange Online wraz z przeprowadzeniem szkoleń
zapewnieniem wsparcia (suportu) powdrożeniowego

ZAMAWIAJĄCY

CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 10
NIP 526-25-24-646, REGON 017232705

Witryna: http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne do
których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
reprezentowane przez Dyrektora Piotra Artura Gajewskiego zaprasza do złożenia ofert
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł.
Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
Ogłoszenie: na stronie Zamawiającego
http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne/do-30000-euro
Publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP)

(w

zakładce:

Zamówienia

oraz
Platformie Zakupowej, zwanej dalej „Platformą” https://cpd.eb2b.com.pl”
Nr sprawy: 6/CPD/130.000/SERWERPOCZTA/2021
Wykonawca powinien zapoznać się z całością zaproszenia, którego integralną część stanowią
załączniki.
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest pełne wdrożenie usługi zmiany serwera pocztowego dla CPD
MSWiA i przejście na usługę chmurową Exchange Online wraz z przeprowadzeniem szkoleń oraz
zapewnieniem wsparcia powdrożeniowego Administratorom nowo wdrożonej poczty. W ramach
zakupu nowego rozwiązania konieczne jest również przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla
Administratorów.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:
1)

Przeprowadzić dedykowane certyfikowane szkolenia dla 2 administratorów w obszarze szkoleń:
a.

MS-900,

b.

MS-100,

c.

MS-500.

Łączny czas trwania szkoleń minimum 5 dni dla wszystkich obszarów.
2)

Wdrożyć w przedsiębiorstwie rozwiązania Microsoft 365 zgodnie z zakupionymi licencjami w
obszarze:
a.

Utworzenie kont w AAD zgodnie z przygotowanymi danymi w excelu (Imię, Nazwisko, Rola,

email, Telefon służbowy, adres)
b.

Konfiguracja skrzynek pocztowych imiennych i współdzielonych,

c.

Konfiguracja Exchange Online z najlepszymi praktykami,

d.

Dodanie domeny do tenanta,

e.

Przekazanie instrukcji Administratorom w jaki sposób dodać konto Office 365 na

komputerach służbowych
3)

Wdrożyć rozwiązania Azure Information Protection
a.

Utworzenie labeli,

b.

Utworzenie grup i dodanie odpowiednich użytkowników,

4)

Przygotowanie instrukcji instalacji AIP na komputerach użytkowników,

5)

Świadczyć usługi wsparcia (support) minimum przez 6 miesięcy, 8h miesięcznie w dni robocze.
W ramach usługi zamawiający otrzyma dostęp do platformy szkoleniowej przez minimum 12
miesięcy wraz ze wsparciem Trenera (szkolenie na żywo z Trenerami) z obszaru: Trener
Microsoft 365 – Biznes.

6)

Przygotować 1-2 osób do roli wewnętrznego Trenera Microsoft 365 dla użytkowników
końcowych z obszarów: Exchange (Outlook – Poczta i Kalendarz), OneDrive, MS Teams,
OneNote, Forms, Word, Excel, PowerPoint Online.

7)

Dokonać integracji lokalnego AD z AAD plus konfiguracja.
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3. Wymagania formalne dla Wykonawcy usługi wdrożenia w obszarze licencji Microsoft 365:
- dysponowania przez Wykonawcę osobami/osobą (min 1 osoba), skierowanej/skierowanych
przez Wykonawcę do wdrożenia oraz przeszkolenia pracowników IT w obszarze licencji
Microsoft 365 posiadanych przez organizację z należytą starannością.
- potwierdzone min. 4 letnie doświadczenie w pracy w środowisku Microsoft 365. (oświadczenie)
- potwierdzone przeprowadzenie szkoleń (minimum dla 4 organizacji) w ostatnich 12 miesiącach
dla firm z zakresu technologii Microsoft 365 (referencje).
- potwierdzone przeprowadzenie szkoleń w ostatnich 12 miesiącach z zakresu technologii
Microsoft 365 dla organizacji powyżej 120 osób (oświadczenie i referencja)
- potwierdzenie średniej oceny uczestników szkoleń prowadzonych z Microsoft 365 w ostatnich
12 miesiącach na poziomie min. 4.5/5 w skali od 1 do 5 lub 9/10 w skali od 1 do 10. (referencje)
- doświadczenie w roli Kierownika Projektu we wdrożeniu Microsoft 365 w ostatnich 24
miesiącach (oświadczenie)
- doświadczenie we wdrożeniach Microsoft 365 w ostatnich 24 miesiącach (oświadczenie)
- doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń dla Trenerów Microsoft 365 w ostatnich 12
miesiącach (referencje lub oświadczenie)
- potwierdzona znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie
dokumentacji technicznej i komunikacji (oświadczenie)
- posiadane certyfikaty:
o Aktualny Microsoft Certified Trainer (doświadczenie min. 12 miesięcy)
o Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate
o Microsoft 365 Certified: Fundamentals
o MCSA: Office 365
o MCSE: Productivity
Kod CPV:
30200000-1 – Urządzenia komputerowe
72412000-1 - Dostawcy usług poczty elektronicznej

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zadania – do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
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1. Zawiadomienia, pytania, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@cpd.mswia.gov.pl, a za pośrednictwem
elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://cpd.eb2b.com.pl.
2. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.
3. Pytania o wyjaśnienie treści zaproszenia należy kierować w terminie do dnia 15 października
2021 roku.
4. Odpowiedzi na pytania złożone zgodnie z pkt 1, Zamawiający zamieści na stronie:
http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne/do-30000-euro i platformie zakupowej
https://cpd.eb2b.com.pl”
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść zaproszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie
z dokumentacją do postępowania:
http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne/do-30000-euro i platformie zakupowej
https://cpd.eb2b.com.pl”
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych jest:
1) Pan Artur Dębski, adres email: a_debski@cpd.mswia.gov.pl, tel. 514879321,
w godz. 08:00 – 15:00.
2) Pan Robert Grądzki, adres email: r_gradzki@cpd.mswia.gov.pl, tel. 572545098, w godz.
08:00 – 15:00.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2021 r. godz. 09.00 (za termin złożenia
oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki” w podglądzie postępowania.
2. Wykonawca winien wczytać ofertę, jako załącznik na Platformie, według Instrukcji korzystania
z Platformy, przy użyciu zakładki „Załączniki”.
3. Ofertę oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć w postaci
elektronicznej.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być podpisana przez osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania
oferty i wysłana w formie skanu lub podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .pdf pod rygorem nieważności.
5. Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu, powinno być dołączone do
oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
6. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega
na usunięciu plików składających się na ofertę.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
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8. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 50 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
9. W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 47 721 78 40 – podanie imienia
i nazwiska osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania
przepustki jest posiadanie dowodu osobistego.
10. Informacje z badania ofert zostaną opublikowane na stronie:
http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne/do-30000-euro i platformie zakupowej
https://cpd.eb2b.com.pl
11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na
Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
12. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin
Platformy
Zakupowej
(dostępny
pod
adresem
internetowym
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje
warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
13. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera
niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”
przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie
posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku
posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną
(e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja
nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h
roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po
wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie
akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja
postępowania (Zaproszenie). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na załącznik
i wciśnięciu polecenia „Pobierz”.
14. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB,
procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4,
Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 11.0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np.
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Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
15. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w Zaproszeniu, należy wczytać,
jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla
zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający zaleca
wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB. Dokumenty
elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na
ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania
ofert/wniosków. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia, wnioski o przeprowadzenie
wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
16. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
wczytania do Platformy.
V.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

OPIS
SPOSOBU
OBLICZENIA
W POSTĘPOWANIU

CENY

ORAZ

WARUNKI

UDZIAŁU

Wykonawca w formularzu ofertowym zgodnym w treści z załącznikiem nr 1 do zaproszenia poda
cenę brutto oferty.
Cenę za cały przedmiot zamówienia należy podać w złotych polskich.
Cena musi być ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie koszty i podatki związane
z realizacją przedmiotu zamówienia oraz traktowana będzie jako cena ryczałtowa zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego.
Cena winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca
zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
2) zostanie złożona przez Wykonawcę, który złoży więcej niż jedną ofertę.
Wykonawcy zobligowani są do złożenia formularza ofertowego zgodnego w treści
z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca musi złożyć na potwierdzenie warunków udziału
w postępowaniu poniżej wymienione zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
2) pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeśli oferta będzie
podpisana

przez

pełnomocnika

i

jeżeli

osoba

reprezentująca

Wykonawcę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego
reprezentacji we właściwym rejestrze. W przypadku załączenia do oferty pełnomocnictwa
dalszego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wszystkie pełnomocnictwa tak,
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aby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, że osoba reprezentująca Wykonawcę
w postępowaniu albo osoba podpisująca ofertę jest upoważniona zgodnie z zasadami
reprezentacji widniejącymi we właściwym rejestrze.
3) potwierdzenie

dysponowania

przez

Wykonawcę

osobami/osobą

(min

1

osoba),

skierowanej/skierowanych przez Wykonawcę do wdrożenia oraz przeszkolenia pracowników
IT w obszarze licencji Microsoft 365 posiadanych przez organizację z należytą starannością
(oświadczenie),
4) potwierdzone min. 4 letnie doświadczenie w pracy w środowisku Microsoft 365
(oświadczenie),
5) potwierdzone przeprowadzenie szkoleń (minimum dla 4 organizacji) w ostatnich 12
miesiącach dla firm z zakresu technologii Microsoft 365 (referencje),
6) potwierdzone przeprowadzenie szkoleń w ostatnich 12 miesiącach z zakresu technologii
Microsoft 365 dla organizacji powyżej 120 osób (oświadczenie i referencja),
7) potwierdzenie średniej oceny uczestników szkoleń prowadzonych z Microsoft 365 w ostatnich
12 miesiącach na poziomie min. 4.5/5 w skali od 1 do 5 lub 9/10 w skali od 1 do 10
(referencje),
8) doświadczenie w roli Kierownika Projektu we wdrożeniu Microsoft 365 w ostatnich 24
miesiącach (oświadczenie),
9) doświadczenie we wdrożeniach Microsoft 365 w ostatnich 24 miesiącach (oświadczenie)
10) doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń dla Trenerów Microsoft 365 w ostatnich 12
miesiącach (referencje lub oświadczenie),
11) potwierdzona znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie
dokumentacji technicznej i komunikacji (oświadczenie),
12) posiadane certyfikaty:
o Aktualny Microsoft Certified Trainer (doświadczenie min. 12 miesięcy)
o Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate
o Microsoft 365 Certified: Fundamentals
o MCSA: Office 365
o MCSE: Productivity
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryterium cena: „Cena ofertowa brutto” – C;
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Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Cena
ofertowa
brutto - C

100%

100

Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty

Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostanie dokonana według
następujących zasad:
1) Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie
na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie
i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej,
2) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %,
3) Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
VIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1.
2.
3.

4.
5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśnienia złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyn na każdym jego etapie. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy
telefonicznie.
Jeżeli upoważnienie do podpisania umowy dla osoby reprezentującej Wykonawcę nie będzie
wynikało z odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej, przed zawarciem umowy Zamawiający zwróci się o przedłożenie
pełnomocnictwa.

Załączniki do zaproszenia:
Nr 1 – Formularz Ofertowy,
Nr 2 – Wzór umowy.

Nr sprawy: 6/CPD/130.000/SERWERPOCZTA/2021

8

Załącznik nr 1 do zaproszenia
pieczęć adresowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY:
Pełna nazwa ………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adres (siedziba) [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo]
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
REGON

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

Telefon [z numerem kierunkowym]

………………………………………………………………………

Fax. [z numerem kierunkowym]

………………………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………….

OFERTA
1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe skierowane przez:
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
02- 678 Warszawa, ul. Smyczkowa 10
na wdrożenie usługi zmiany serwera pocztowego dla CPD MSWiA i przejście na usługę chmurową
Exchange Online wraz z przeprowadzeniem szkoleń oraz zapewnieniem wsparcia (supportu)
powdrożeniowego składamy ofertę jak poniżej:
Lp.
1

1

2
3
4

5

6

Przedmiot zamówienia

Cena
netto (zł)

Podatek VAT
(%)

Cena brutto (zł)

2

4

5

6

Przeprowadzenie dedykowanych
certyfikowanych szkoleń dla 2
administratorów w obszarze
szkoleń (min. 5 dni)
- MS – 900
- MS – 100
- MS - 500
Wdrożenie w przedsiębiorstwie
rozwiązania Microsoft 365 zgodnie
z zakupionymi licencjami
Wdrożenie rozwiązania Azure
Information Protection
Przygotowanie instrukcji instalacji
AIP na komputerach użytkowników
Świadczenie usługi wsparcia
(support) minimum przez 6
miesięcy, 8h miesięcznie w dni
robocze
Dostęp do platformy szkoleniowej
przez minimum 12 miesięcy wraz
ze wsparciem Trenera (szkolenie na

-
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7

8

żywo z Trenerami) z obszaru:
Trener Microsoft 365 – Biznes.
Przygotowanie 1-2 osób do roli
wewnętrznego Trenera Microsoft
365 dla użytkowników końcowych
z obszarów przez min. 12 miesięcy
Integracja lokalnego AD z AAD
plus konfiguracja
Łączna cena (brutto)

CENA BRUTTO
stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

2. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu
zamówienia zawarte w zaproszeniu oraz wyrażamy zgodę na warunki i ustalenia wzoru umowy
załączonego do zaproszenia.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych w zaproszeniu przez okres 50 dni od daty jej złożenia.

…………………………
miejscowość i data

……………………………………..
podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zaproszenia
UMOWA
Nr ………. /2021
zawarta w dniu …………. 2021 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarb Państwa - CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z siedzibą w Warszawie, ul. Smyczkowa 10, 02–678
Warszawa, NIP: 526-25-24-646, Regon: 017232705, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:
Piotra Artura GAJEWSKIEGO – Dyrektora,
a
………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
……………………………….

1.

2.
1)

2)

3)

4)
5)

§1
Przedmiotem umowy jest pełne wdrożenie usługi zmiany serwera pocztowego dla Zamawiającego
i przejście na usługę chmurową Exchange Online wraz z przeprowadzeniem szkoleń oraz
zapewnieniem wsparcia powdrożeniowego Administratorom nowo wdrożonej poczty, a także
przeprowadzeniem dedykowanych szkoleń dla Administratorów w ramach zakupu nowego
rozwiązania, zwane dalej „przedmiotem umowy”.
W ramach realizacji przedmiotu umowy należy:
przeprowadzić dedykowane certyfikowane szkolenia dla 2 Administratorów w obszarze szkoleń:
a) MS-900,
b) MS-100,
c) MS-500,
przy czym łączny czas trwania szkoleń minimum 5 dni dla wszystkich obszarów;
wdrożyć u Zamawiającego rozwiązania Microsoft 365 zgodnie z zakupionymi licencjami w obszarze:
a) utworzenie kont w AAD zgodnie z przygotowanymi danymi w Excelu (Imię, Nazwisko,
Stanowisko, e-mail, Telefon służbowy, adres),
b) konfiguracja skrzynek pocztowych imiennych i współdzielonych,
c) konfiguracja Exchange Online z najlepszymi praktykami,
d) dodanie domeny do tenanta,
e) przekazanie instrukcji Administratorom w jaki sposób dodać konto Office 365 na komputerach
służbowych;
wdrożyć rozwiązania Azure Information Protection:
a) utworzenie labeli,
b) utworzenie grup i dodanie odpowiednich użytkowników;
przygotować instrukcję instalacji AIP na komputerach użytkowników,
świadczyć usługi wsparcia (support) minimum przez 6 miesięcy, 8h miesięcznie w dni robocze.
W ramach usługi Zamawiający otrzyma dostęp do platformy szkoleniowej przez minimum 12
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6)

7)
3.
4.

miesięcy wraz ze wsparciem Trenera (szkolenie na żywo z Trenerami) z obszaru: Trener Microsoft
365 – Biznes;
przygotować 1-2 osób do roli wewnętrznego Trenera Microsoft 365 dla użytkowników końcowych z
obszarów: Exchange (Outlook – Poczta i Kalendarz), OneDrive, MS Teams, OneNote, Forms, Word,
Excel, PowerPoint Online;
dokonać integracji lokalnego AD z AAD plus konfiguracja.
Termin realizacji przedmiotu umowy – do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
W przypadku zaistnienia konieczności osobistego wykonania przedmiotu umowy konieczne będzie
złożenie z 3-dniowym wyprzedzeniem przez Wykonawcę formularza awizacji, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do umowy i zostanie przesłany do Wykonawcy na etapie realizacji umowy na adres
e-mail podany w § 2 ust. 2 i niezwłoczne odesłanie do osoby wskazanej do kontaktu ze strony
Zamawiającego.

§2
1. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest ……………………………………,
tel. ………………., e-mail: …………………..…
2. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ………………………………..………….,
tel. …………….…, e-mail: ……………………….
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy ………..zł
netto (słownie:) + 23% VAT czyli ……………zł brutto (słownie:….). Szczegółową wycenę
przedmiotu umowy zawiera formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §1 ust. 2 pkt 5,
która to część przedmiotu umowy realizowana będzie we wskazanych w tym przepisie terminach, co
zostanie potwierdzone protokołem odbioru, którego wzór określa załącznik nr 1 do umowy.
3. Należność Wykonawcy będzie płatna przez Zamawiającego na konto, wskazane na fakturze,
w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury. Za termin
zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

1.

2.
3.
4.

§4
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekraczającego
10 dni Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary
umownej w wysokości 5% wartości brutto umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań objętych umową, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osób za pomocą, których niniejsza umowa jest
wykonywana albo osób, które weszły w posiadanie Informacji Poufnej w z uwagi na działanie lub
zaniechanie Wykonawcy lub osób za pomocą za pomocą, których niniejsza umowa byłą
wykonywana, któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości
przekraczającej zastrzeżoną karę umowną.
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5. Strony zgodnie postanawiają, że maksymalna wysokość wszystkich kar umownych wynikających
z umowy nie przekroczy 15 % wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 3 ust. 1.
6. W razie wystąpienia opóźnienia w opłaceniu faktury, Wykonawca ma prawo do obciążenia
Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej.
7 . Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§5
Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą traktowane
przez Wykonawcę, jako istotne Informacje Poufne (w czasie obowiązywania umowy oraz po jej
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom
i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja umowy, pod rygorem
pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
Strony wskazują, iż w szczególności Informacjami Poufnymi są informacje;
1) o aktywach Zamawiającego,
2) lokalizacji i rodzaju pomieszczeń, zabezpieczeń (w tym zabezpieczeń fizycznych
i proceduralnych wejścia na teren Zamawiającego oraz dostępu do poszczególnych pomieszczeń
i aktywów),
3) techniczne dotyczące stanu posiadania Zamawiającego: wyposażenia, narzędzi, środków
produkcji i środków kontroli,
4) znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego urządzeń, oprogramowania, produktów, ekranów,
specyfikacji, projektów, planów, schematów, danych, algorytmów, laboratoriów, prototypów,
odkryć, badań, postępów, metod, procesów, procedur, udoskonaleń, technikaliów etc.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji istotnych, w posiadanie których
wejdzie w trakcie wykonywania umowy, w szczególności:
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub w
części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
2) zapewnienie, że personel Wykonawcy oraz współpracownicy Wykonawcy, którym informacje
zostaną udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w
całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem
lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, do innych
celów niż realizacja umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem
nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku
ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami
umowy.
Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków
gdy informacje te:
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień
umowy,
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7.

8.
9.
10.

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej,
w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o
których mowa w ust. 1, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym do zadośćuczynienia
powyższemu obowiązkowi.
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku
udostępniania informacji, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by
udostępnienie informacji, dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom
niepowołanym.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy rozwiązań technicznych,
które mogą ułatwić próby naruszania integralności lub bezpieczeństwa przedmiotu umowy.
Każda ze Stron pouczy swoich pracowników, którzy w ramach swych obowiązków związani będą
z realizacją umowy, o obowiązku zachowania tajemnicy.
Klauzula poufności obowiązuje przez 10 lat po zakończeniu realizacji umowy.

§6
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”,
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych, które zostają przekazane do Centrum Personalizacji
Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Smyczkowej
10, 02-678 Warszawa, w związku z zawarciem oraz wykonywaniem przedmiotu umowy, jest
Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla
celów ochrony danych osobowych powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z tematyką ochrony danych osobowych
w Centrum za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cpd.mswia.gov.pl;
3) Przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych może dotyczyć Państwa
reprezentantów, właścicieli, pracowników oraz osób których dane nam Państwo przekażecie
w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy;
4) Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, w tym
w szczególności w celu:
a) przygotowania i podpisania umowy,
b) komunikacji między Stronami,
c) opracowywania, przygotowania, wydawania i ewidencjowania dokumentów niezbędnych do
realizacji umowy,
d) dochodzenia roszczeń i windykacji należności,
e) prowadzenia księgowości,
f) promowania usług administratora;
5) Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 4 jest umowa, której
są Państwo Stroną lub zmierzacie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną
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przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 4 ust. b), d), f) jest prawnie uzasadniony
interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
6) Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 4 ust. c) i d) jest
obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO);
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia
umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi spełnienie
ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz zawarcie i realizację umowy;
8) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy administratora, osoby
trzecie, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora oraz
wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
Państwa dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym do ich
wglądu na podstawie przepisów prawa;
9) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy,
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego
administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, okresu
archiwizacji). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony,
jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora w zakresie przetwarzania tych
danych przez okres dłuższy;
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania;
12) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu;
13) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO w trakcie wykonywania umowy.

1.
2.

3.
4.

§7
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
W przypadku powstania sporów w toku realizacji umowy, Strony dołożą wszelkich starań, aby
rozwiązać je na drodze ugody. Jeżeli ugoda nie dojdzie do skutku, spory będą rozstrzygnięte przez
Sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych
przez Strony pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

………………………….
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WYKONAWCA:

…………………………

Załącznik nr 1 do umowy nr ………… z dnia ……………………
Wzór
Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia ……………………………
dotyczący umowy nr ………… z dnia ……………….
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
(nazwa i adres )

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
ul. Smyczkowa 10, Warszawa
Przedstawiciele Zamawiającego

Przedstawiciele Wykonawcy

1. ………………………………..

1. ………………………………….

2. ………………………………..

2. ………………………………….

1. Przedmiot umowy: …………………………………………..
2. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiot umowy, za wyjątkiem usługi określonej w §1 ust. 2 pkt 5
umowy, która to usługa realizowana będzie we wskazanych w tym przepisie terminach.
- TAK*
- NIE*
* właściwe zaznaczyć
3. Uwagi dotyczące realizacji umowy ……………………………………………
4. Termin usunięcia uwag: do dnia ……………………………………………………
5. Protokół sporządzano w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
6. Niniejszy protokół podpisany bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
7. Podpisy Stron
Przedstawiciele Zamawiającego

Przedstawiciele Wykonawcy

1. ………………………………..

1. ………………………………….

2. ………………………………..

2. ………………………………….
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………… z dnia ……………………

FORMULARZ OFERTOWY
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Załącznik nr 3 do umowy nr………….z dnia………..
Warszawa, ……………………………
FORMULARZ AWIZACJI WEJŚĆ/WJAZDU NA TEREN CPD MSWiA
Tab.1) Czas trwania umowy
Data rozpoczęcia realizacji umowy

Data zakończenia realizacji umowy

Tab.2) Dane podmiotu
Nazwa
podmiotu

Numer
NIP

Numer
REGON /
KRS

Nazwisko i imię oraz nr
PESEL
właściciela/reprezentanta

Adres podmiotu

Tab.3) Dane pracownika / przedstawicieli podmiotu
l. p.

Nazwisko

Imię

Numer PESEL

1.
2.

Tab.4) Dane pojazdu (ów) pracownika / przedstawicieli podmiotu

Lp.

Numer rejestracyjny

Marka pojazdu

Inne cechy:
model, kolor

Właściciel pojazdu / osoba
kierująca

1.
2.

……………………………………..
Podpis i pieczęć
pracownika/reprezentanta podmiotu
Obowiązek informacyjny
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji (CPD MSWiA) informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest CPD MSWiA z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa.
2) CPD MSWiA wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo
skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@cpd.mswia.gov.pl.
3) CPD MSWiA objęte jest monitoringiem wizyjnym. Przetwarzany może być Państwa
wizerunek oraz numery rejestracyjne samochodów, którymi się Państwo poruszacie.
4) Przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych może dotyczyć Państwa
reprezentantów, właścicieli i pracowników.
5) Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z :
a) wydaniem przepustki uprawniającej do wejścia/wjazdu oraz przebywania na
terenie CPD MSWiA;
b) zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia CPD MSWiA;
c) dochodzeniem roszczeń;
d) zawarciem i realizacją umowy;
e) komunikacją między stronami.
6) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach o których mowa w pkt. 5 ust.
a), b), c) jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO).
Podstawą prawną przetwarzania danych w celach o których mowa w pkt. 5 ust. d) i e) jest
umowa, której są Państwo stroną lub zmierzacie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
możliwości wejścia/wjazdu na teren CPD MSWiA. Odmowa podania danych osobowych
uniemożliwi Administratorowi spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz
zawarcie i realizację umowy.
8) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy
administratora. Państwa dane osobowe zostaną również udostępnione podmiotom
upoważnionym do ich wglądu na podstawie przepisów prawa.
9) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie zawierania oraz realizacji umowy.
Wskazany termin może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy.
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
12) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
13) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

Nr sprawy: 6/CPD/130.000/SERWERPOCZTA/2021

