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Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące dostawy środków trwałych i oprogramowania do
modernizowanego serwera wraz z usługą instalacyjno-wdrożeniową

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności

gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu:

„Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego proces ofertowania i realizacji zamówień.”
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1. Charakterystyka zamawiającego
WIDO-PROFIL sp. z o.o. działa na rynku już prawie 19 lat. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją 
systemowej podkonstrukcji do fasad wentylowanych i elementów balustrad  oraz  świadczy usługi w 
zakresie sprzedaży i obróbki płyt elewacyjnych, odlewania grawitacyjnego aluminium, a także 
profesjonalnego doradztwa, projektowania i innych elementów konstrukcyjnych.

Unikalne i  komplementarne rozwiązania systemowe znajdują  zastosowanie zarówno dla  obiektów
użyteczności publicznej, mieszkalnych, przemysłowych, architektury miejskiej, centrów handlowych i
biurowo-administracyjnych, jak i posesji prywatnych.

Realizację  najbardziej  skomplikowanych  rozwiązań  i  sprawną  obsługę  inwestycji  umożliwia
profesjonalna  kadra,  doświadczone  ekipy  montażowe  oraz  nowoczesny  park  maszyn  obejmujący
maszyny CNC walcarko-giętarki cyfrowe, specjalistyczne obrabiarki cyfrowe, prasy itp.

WIDO-PROFIL sp. z o.o.  jest planuje wdrożenie  projektu: „Wdrożenie internetowego systemu B2B
automatyzującego  proces  ofertowania  i  realizacji  zamówień.” /Program  Operacyjny  Innowacyjna
Gospodarka.  Oś  priorytetowa  VIII:  Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększanie  innowacyjności
Gospodarki. Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B/ („projekt”),

2. Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest  dostawa środków trwałych, usług i oprogramowania wraz z
udzieleniem  /dostarczeniem  licencji  do  modernizowanego  serwera  wraz  z  usługą  instalacyjno-
wdrożeniową:

2.1. Pamięć RAM 64GB w liczbie 8GB – 8 sztuk
2.2. Procesor  wymagania  minimalne  specyfikacja  zgodna  z  Intel  Xeon  E5506  QC dla

dedykowanego serwera Fujitsu PRIMERGY – 1 sztuka
2.3. Dysk – 8 sztuk o pojemności co najmniej 600GB SAS 15k 3,5`
2.4. Oprogramowanie serwera – 1 sztuka

Przeznaczone  dla  małej  firmy,  powinno  posiadać  wszystkie  funkcjonalności  jakie
oferuje  oprogramowanie  typu  Windows  Server,  zakładane  ograniczenie  do  25
użytkowników.

2.5. Licencja zdalnego dostępu – 1 sztuka
Część  oprogramowania  systemowego,  niezbędnego  do  uruchomienia  serwera,
licencja  umożliwiająca  zdalny  dostęp  do  serwera  Platformy  B2B,  dla  alokacji
dokumentów  przyjmowanych  i  przekazywanych  w  komunikacji  z  systemami
Partnerów oraz do prowadzenia zdalnych prac technicznych na serwerze

2.6. Program antywirusowy – 1 sztuka
Oprogramowanie  antywirusowe,  niezbędne  do  zabezpieczenia  nieuprawnionego
dostępu  do  serwerów:  Platformy  B2B  i  aplikacji  ERP  /  CRM  oraz  dla  ochrony

Strona 2 z 5

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest
niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Wido-Profil sp. z o.o.



         Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
zgromadzonych danych kartotekowych, słownikowych i transakcyjnych alokowanych
na serwerach oraz dokumentów elektronicznych przyjmowanych i przekazywanych w
komunikacji z systemami Partnerów.

2.7. Usługa  instalacji  serwera,  system  wirtualizacji  oraz  dwa  niezależne  systemy
operacyjne.  Instalacja  licencji  zdalnego  dostępu  oraz  oprogramowania
antywirusowego.

3. Wymagania odnośnie potencjału Wykonawcy
• znajomość technologii i aktualnej oferty na sprzęt i oprogramowanie serwerowe;
• doświadczenie w uruchomieniu, konfiguracji i serwisowaniu serwerów i oprogramowania do

niego w opisany wyżej zakresie poparte przynajmniej trzema niezależnymi referencjami;
• zapewnienie  obsługi  serwisowej,  fizycznie  na  miejscu  w  zakładzie  produkcyjnym  WIDO-

PROFIL sp. z o.o. w Myślenicach. Serwis 24h/dobę, maksymalny czas reakcji w dni robocze w
godzinach 7-20 to 3h (fizycznie na miejscu w zakładzie produkcyjnym WIDO-PROFIL sp. z o.o.
w Myślenicach). Maksymalny czas usunięcia awarii  24h (za wyjątkiem udokumentowanego
braku dostępności części, która uległa awarii).

• co najmniej 2-letnie doświadczenie w instalacji i obsłudze systemów operacyjnych służących
do wirtualizacji

• co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w  instalacji  i  obsłudze  serwerowych  systemów
operacyjnych klasy Windows i Linux ;

• znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa serwerów i sieci komputerowych.

4. Sposób i miejsce składania dokumentów
Ofertę należy składać w zakładzie produkcyjnym firmy:

Ul. Mickiewicza 40

32-400 Myślenice

5. Terminy związane z zapytaniem ofertowym
Zdarzenie Termin:
Termin składania ofert i oświadczenia 14.01.2014r.
Termin otwarcia ofert 17.01.2013r.
Termin oceny ofert Do 28.01.2013 r.

6. Osoba do kontaktu
Michał Czyż

Tel. + 48 601 714 314

e-mail: b2b@wido.com.pl
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7. Kryteria oceny

Kryterium Waga
Cena netto 60%
Czas reakcji serwisu (w h) 10%
Cena obsługi serwisowej 30%
Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów,
zgodnie ze wzorem.

Ocena końcowa = ∑ P(k)
P(k) = waga * M(k),

gdzie  M(k)  oznacza  liczbę  punktów w danym  kryterium,  przy  czym  w  każdym  kryterium
maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze
wzorem.
M(k) =100 – {(100/n)*[n – (n – k + 1)]}
n – liczba oferentów,
k – kolejność w kryterium

8. Dodatkowe informacje i wymagania

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty, jest złożenie wraz z nią w miejscu składania dokumentów,
oświadczenia  podpisanego  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  oferenta
zawierającego w szczególności  wymagania  opisane w pkt.  3  niniejszego zapytania,  w tym
podpisanie umowy o poufności..

2. Oferent  zobowiązany  jest  złożyć  formularz  oferty  stanowiący  załącznik  do  niniejszego
zapytania ofertowego, wyszczególniając w nim cenę oraz termin realizacji dostawy.

3. Prace mają być wykonane zgodnie z dołączonym do niniejszego zapytania harmonogramem
rzeczowym.

4. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
5. Wszelkie  dokumenty  składające  się  na  ofertę  powinny  być  podpisane  przez  osobę

uprawnioną do reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem. 

6. W razie dodatkowych dokumentów – innych niż oświadczenia Oferenta - do oferty należy
dołączyć elektroniczną wersję tych dokumentów w  pliku  PDF.

7. Oferent  może wprowadzić  zmiany  w złożonej  ofercie  lub  ją  wycofać,  pod warunkiem,  że
uczyni  to przed upływem terminu składania ofert.  Zarówno zmiana jak i  wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej. 
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8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału

w postępowaniu. 
9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
10. Zamawiający skontaktuje się z wybranymi oferentami w celu podjęcia dalszych  negocjacji.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie

zostali wykluczeni z postępowania.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami

bez podania przyczyny.
13. Ostateczny  wybór  oferenta,  z  którym nastąpi  podpisanie  umowy,  nastąpi  po  zakończeniu

negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną w zapytaniu ofertowym.
14. Zamawiający  zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert  w trakcie trwania

negocjacji.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z  ich tłumaczeniem na język

polski poświadczonym  przez Wykonawcę. 
16. Oferty wariantowe  będą odrzucane.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18. Oferty  złożone  po  terminie  lub  nieodpowiadające  wymogom  formalnym  nie  zostaną

rozpatrzone.
19. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
20. W  przypadku  zgłoszenia  oferty  przez  Konsorcjum  (kilku  wykonawców  występujących

wspólnie),  wraz  z  ofertą  należy  dostarczyć  umowę  regulującą  status  i  zasady  działania
Konsorcjum wraz z wszystkimi zmianami (zastrzegającą jej niezmienność w stosunku do treści
złożonej  wraz  z  ofertą  do  czasu  zakończenia  wykonywania  ewentualnie  udzielonego
zamówienia) zawierającą sposób reprezentacji,  a także podział obowiązków, zysków i  strat
oraz odpowiedzialność cząstkową.

21. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

22. Ocena  zgodności  ofert  z  wymaganiami  Zamawiającego  przeprowadzona  zostanie  na
podstawie analizy dokumentów i  materiałów, jakie Oferent zawarł  w swej ofercie.  Ocenie
podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

23. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzania  w  toku  oceny  ofert  wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

24. Załącznikami do zapytania ofertowego są:
- Załącznik nr 2 Umowa o zachowaniu poufności
- Załącznik nr 4 Formularz ofertowy.

25. Złożona oferta jest ważna przez minimum 60 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

……………………………………………….................

Pieczęć i podpis
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