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SZACUNKOWE ZAPYTANIE CENOWE  

DLA:  
„USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO I UTRZYMANIA URZĄDZEŃ 

SIECIOWYCH” 
 
 

1. Szacunkowe Zapytanie cenowe 
 

1.1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zaprasza do przedłożenia 
szacunkowej oferty cenowej dla: 

 
a. dostawa licencji do urządzeń sieciowy PaloAlto, 
b. usługi serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych 

CISCO i PaloAlto 
 

1.2. Szacunkowa oferta cenowa będzie podstawą do określenia wartości 
zamówienia na etapie realizacji postępowania o udzielenie 
nieograniczonego zamówienia publicznego; 
 

1.3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego; 
 

1.4. Składający ofertę cenową nie będą uprawnieni do występowania  
z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi w związku  
z przygotowaniem szacunkowej oferty cenowej na niniejsze zapytanie; 

 

1.5. Treść zapytania cenowego i wszelkie informacje, do których się ono 
odwołuje, w tym prowadzona korespondencja i rozmowy muszą zostać 
zachowane w tajemnicy. Składający ofertę cenową zobowiązany jest do nie 
udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku  
z zapytaniem bez pisemnej zgody i upoważnienia ze strony PAŻP. 

 

1.6. W załączeniu: 
 

a. Wymagania Zamawiającego dla: „Usługi wsparcia technicznego  
i utrzymania urządzeń sieciowych” 
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2. Termin i sposób złożenia oferty cenowej 
 
2.1. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego, należy 

przesłać na adres e-mailowy: telenetwork@pansa.pl; 
 

2.2. Forma oferty cenowej: dokument PDF, przesłana na adres email 
telenetwork@pansa.pl; 

 

2.3. Oferta cenowa powinna zawierać:  
 

2.3.1. Nazwa podmiotu składającego szacunkową ofertę cenową;  
 

2.3.2. Dane teleadresowe;  
 

2.3.3. Wykaz osób uprawnionych do kontaktu z PAŻP w związku ze 
złożoną ofertą cenową (imię i nazwisko, telefon, email);  
 

2.3.4. Jednostkową (indywidualnie dla pkt. a i pkt. b) oraz zsumowaną 
(pkt. a + pkt. b) kwotę wyceny netto dla:  
 

a. Dostawy licencji dla urządzeń sieciowych PaloAlto, 
b. Usługi serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń 

sieciowych CISCO i PaloAlto 
 
 

2.4.  Wszelka korespondencja będzie prowadzona w języku polskim; 
 
2.5. Złożenie oferty szacunkowej wyznaczono na 06.12.2021 r.  

do godziny 15:00 

mailto:telenetwork@pansa.pl
mailto:telenetwork@pansa.pl

