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Warszawa, 15 października 2020 r. 

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie (02-056), ul Filtrowa 57, przekazuje zapytanie w celu ustalenia 
szacunkowej wartości zamówienia. 

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje. 

1. Przedmiot zamówienia 
 
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług certyfikacyjnych (podpisy elektroniczne). 
 
Zakres zamówienia: 

1) dostawa zestawów do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości, 
2) odnawianie Certyfikatów kwalifikowanych świadczonej w formie usługi, 
3) świadczenie usługi znakowania czasem wskazanych przez Zamawiającego Certyfikatów, oraz 

świadczenie usług certyfikacyjnych związanych z obsługą wystawionych certyfikatów i znaczników 
czasu, 

4) unieważnienie lub zawieszenie Certyfikatów na wniosek Zamawiającego, 
5) unieważnienie Certyfikatu na wniosek Subskrybenta, 
6) powiadamianie drogą elektroniczną Zamawiającego o konieczności odnowienia Certyfikatu 

kwalifikowalnego, co najmniej 14 dni przed upływem jego ważności. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacowane ilości zamówienia zostały wskazane w 
Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

2. Termin realizacji zamówienia:  do 5 dni roboczych. Okres trwania Umowy – 24 miesiące od dnia 
podpisania Umowy lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych dla tej Umowy. 

3. Pozostałe, wymagane przez Zamawiającego warunki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia- 
zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. 

4. Odpowiedzi na  niniejsze zapytanie należy udzielić, nie  później niż do dnia 20 października 2020  r. do 
godz. 16:00, pocztą elektroniczną na adres email: szacowanie-zp@nik.gov.pl. 

5. Przesłana wycena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z 
warunkami wskazanymi w Załączniku nr 1 i nr 2 do Zapytania. 

6. Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia 
zamówienia. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz Wyceny, 

Załącznik nr 2 –  Wzór Umowy, 

Załącznik nr 3-  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula RODO. 

              
          WICEDYREKTOR 

                                                                                                  Biura Informatyki 

            (-) Michał Czech 
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