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INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT 

„System IT do zarządzania uczelnią - dostawa narzędzia kontroli dostępu NAC” nr AZZP.243.67.2019 w dniu 22.10.2019 r. o godz. 11:30. 

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 230.000,00 zł brutto 

Nr 
oferty 

Nazwa oraz adres wykonawców 
Cena oferty brutto 

- 60% 
Okres gwarancji 

– 10% 

Parametry techniczne – 30% 

P1 – 10% P2 – 5% P3 – 10% P4 – 5% 

1 

Xcomp sp. z o.o. sp. k. 
ul. Białowieska 6b 

71-010 Szczecin 

205 786,38 zł 36 miesięcy TAK NIE TAK TAK 

2 

VERBICOM SA 
ul. Skarbka 36 

60-348 Poznań 

226 320,00 zł 36 miesięcy NIE NIE TAK TAK 

3 

IT arte Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Zielna 37 

00-108 Warszawa 
218 940,00 zł 36 miesięcy TAK TAK TAK TAK 

 
Kryterium oceny ofert – parametry techniczne: 
P1 – Każdorazowa zmiana monitorowanych parametrów stacji w sieci musi zostać natychmiast zgłoszona do serwera, umożliwiając odpowiednie działania zgodne ze 

skonfigurowaną polityką. Agent nawiązuje komunikację z serwerem dopiero po wykryciu zmian. Niedopuszczalny jest scenariusz w którym agent każdorazowo 

odpytuje serwer szukając w informacji, które parametry mają być monitorowane 
P2 – Agent dla systemów Linux (co najmniej: Ubuntu, RedHat, SUSE), realizujący co najmniej: sprawdzenie uruchomionych serwisów, sprawdzenie obecności pliku, 

uruchomienie skryptu, sprawdzenie wersji systemu, rozpoznanie zalogowanego użytkownika, zatrzymanie procesu 

P3 – System poprzez integrację z firewallami oraz przełącznikami musi zapewnić w czasie rzeczywistym pełną widoczność urządzeń klienckich w sieci zamawiającego, 

nawet jeśli znajdą się w niej z pominięciem procesu podłączania za pomocą rozwiązania NAC. 
P4 – Udział agenta w procesie zmiany parametrów połączenia przewodowego za pomocą funkcjonalności wyłączenia i włączenia portu po wykryciu zmiany stanu stacji 

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Okres gwarancji: minimalny okres gwarancji to 24 miesiące, a maksymalny to 36 miesięcy. 

Warunki płatności: przelew 30 dni 
 
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie BIP Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 


