
        Łódź, dnia 9.11.2022 r. 
 
 

 

 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  

Centrum Onkologii i Traumatologii 

im. M. Kopernika w Łodzi 

ul. Pabianicka 62 

93-513 Łódź 

            

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

na migrację licencji bazowej ESET PROTECT Essential ON-PREM do pakietu  ESET PROTECT 

Enterprise ON-PREM  dla 1060 licencji z terminem ważności licencji od dnia 19.11.2022 r. do 

30.10.2024 r. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii 

im. M. Kopernika w Łodzi. 

   

1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  

w Łodzi ul. Pabianicka 62, zaprasza do złożenia oferty cenowej na migrację licencji 

bazowej ESET PROTECT Essential ON-PREM do pakietu  ESET PROTECT Enterprise ON-PREM 

dla 1060 licencji. 

2. Planowany termin realizacji usług aktualizacji - od dnia  19.11.2022 r. do 30.10.2024 r. 

Zamawiający posiada obecnie licencję na 1060 stanowisk dla ESET Endpoint Antivirus + 

ESET Server Security (ESET File Security - ESET PROTECT Essential ON-PREM). 

3. Dostarczona licencja ma obejmować dokładnie taką samą ilość stanowisk.        

4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty w formie podpisanych skanów: 

a) Wypełniony formularz oferty cenowej (w załączeniu); 

b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z CEIDG; 

c) Zaświadczenie o nadaniu nr NIP poświadczone za zgodność z oryginałem; 

d) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON poświadczone za zgodność z oryginałem; 

e) Zaakceptowany projekt umowy na dostawę dołączony do niniejszego 

zaproszenia. 

5. W przypadku ewentualnych zapytań prosimy kontaktować się z Działem Informatyki  

pod nr tel. 42 689 54 18 lub adresem e-mail: informatyka@kopernik.lodz.pl . 

6. Ofertę w formie mailowej wraz z dołączonymi skanami dokumentów, zawierającej 

dane oferenta oraz w temacie wiadomości „Oferta na dostawę licencji” należy wysłać 

na adres mailowy: informatyka@kopernik.lodz.pl do dnia 17.11.2022 r. do godz. 10:00. 

7. Kryterium oceny ofert – cena brutto za dostawę. 

8. Szpital zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia na dostawę 

licencji bez podawania przyczyny. 

 

 

 

 

W załączeniu: 

 

- formularz oferty cenowej 
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…………………... 

Pieczęć firmowa Wykonawcy   Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  

Centrum Onkologii i Traumatologii 

                  im. M. Kopernika w Łodzi 

       ul. Pabianicka 62 

        93-513 Łódź  

 

 

 

 

OFERTA  CENOWA 

 

na migrację licencji bazowej ESET PROTECT Essential ON-PREM do pakietu  ESET PROTECT 

Enterprise ON-PREM  dla 1060 licencji z terminem ważności licencji od dnia 19.11.2022 r. do 

30.10.2024 r. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii 

im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

Oferuję wykonanie dostawy licencji ESET PROTECT Enterprise ON-PREM na 1060 stanowisk, 

ważnej w okresie od dnia  19.11.2022 r. do 30.10.2024 na następujących warunkach: 

 

 

Wartość oferty netto:   ………………… zł (słownie: …………………………………..)  

 

Wartość oferty brutto: ………………… zł (słownie: …………………………………..) 

 

Oferta  winna zawierać stawki rabatowe i uwzględniać koszt całości dostawy licencji. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 data        podpis Wykonawcy 


