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ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/10/2010/WL-SI

w sprawie zakupu usługi kolokacji serwerów zgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: 

WND-POKL.03.03.04.00-010/10 pt.: "Wirtualne laboratoria - sukces 

innowacji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego1.

1Zamawiający (Beneficjent) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu 
Nr: WND-POKL.03.05.00-00-010/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, 
prawodawstwem unijnym, oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnera (L-Systems) w realizacji 
przedmiotowego projektu. St
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1. ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Logistyki 

ul. Estkowskiego 6 

61-755 Poznań

NIP 778-13-89-372

Regon 300124247

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Termin kolokacji:

-01.01.2011 r. - 29.06.2012 r.
II. Przestrzeń kolokacji i zasilanie:

-5 serwerów Rack (o wysokości 2U każdy)
-10 gniazd zasilających dla redundantnych zasilaczy 870W

III. Parametry sieciowe:
- Pasmo 120Mbps - łącze symetryczne, bez limitu transferu, gwarantowane (CIR).
- Adresy IP stałe: 25 sztuk.
- Podłączenie sieciowe 10 (RJ45) portów GigabitEthernet /opcjonalnie podłączenie 
dodatkowych 5 nadmiarowych portów GigabitEthernet na wypadek awarii karty sieciowej 
lub switcha.
- 5 portów 100 Mbps (RJ45)do kart zarządzających KVM.
- Prywatny VLAN.

IV. Obsługa:
- Monitorowanie działania serwerów, powiadamianie email o problemach.
- Wsparcie techniczne: czas reakcji w przypadku awarii nie dłuższy niż 4 godziny.
- Dostęp do urządzeń: na żądanie.
- SLA: poziom minimalny 99,5%.

V. Bezpieczeństwo:
- Klimatyzacja serwerowni z monitorowaniem.
- Redundantne zasilanie energetyczne wyposażone w UPS i/lub generatory prądu 
na wypadek awarii.
- System przeciwpożarowy.
- Łącza operatorów- minimum 3 łącza do różnych operatorów, z dynamicznym protokołem 
BGP automatycznie przełączającym na wypadek awarii.
- Bezpieczeństwo serwerowni: stały monitoring pomieszczeń, alarmy, ochrona fizyczna, 
system antywłamaniowy.
- Ubezpieczenie mienia powierzonego przez oferenta.

VI. Wymagania dodatkowe:
a) Usługodawca zapewni bezpłatny okres rozruchowy w okresie 10.11.2010-31.12.2010 
w celu sprawdzenia infrastruktury, połączeń, komunikacji oraz docelowej konfiguracji 
serwerów. W czasie okresu rozruchowego wymagane jest pasmo 2Mb/s.
b) Usługodawca zobowiązuje się opłacić koszty logistyczne (transport, ubezpieczenie 
transportu) związane z dostarczeniem serwerów od partnera projektu, firmy L-Systems 
z siedzibą w Pile do miejsca kolokacji serwerów.
c) Usługodawca zapewni montaż serwerów w szafach serwerowych na własny koszt, 
przy asyście przedstawiciela zleceniodawcy.
d) Prosimy o załączenie do oferty referencji firm korzystających z Państwa usług.
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3. KRYTERIA OCENY OFERTY I INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryterium:

Lp. Kryterium Waga kryterium / punktu
1 Cena(C) 100

• Kryterium nr 1:
C = (C min / C of.) x100

gdzie:
C min - najniższa cena wg formularza ofertowego spośród wszystkich złożonych ofert, 
C of. - zaoferowana cena wg formularza ofertowego danej oferty,
C - ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów 

w oparciu o ustalone powyżej kryterium i podpisze umowę z wybranym wykonawcą 

na realizację zamówienia2.

2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie 
wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania 
oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektownej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium 
„oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.
3 Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów poprzez 

wiadomości mailowe oraz listy wysłane dnia 02.11.2010 r. na adres podany w formularzu 

ofertowym.

Dodatkowych informacji udziela: Bartosz Osmola, tel. 662 147 604
(Koordynator merytoryczny projektu)

Pytania ściśle techniczne: Dariusz Filipowicz, dariusz.filipowicz@l-systems.pl
(Specjalista ds. informatycznych i technicznych projektu)

4. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT3

• Za rozpoczęcie procedury zapytania ofertowego traktuje się dzień opublikowania na stronie 

internetowej Zamawiającego pełnego zakresu informacji dotyczących procedury oraz 

wysłania zapytań do potencjalnych Oferentów drogą mailową oraz pocztową.

• Oficjalną drogą wymiany informacji (w tym formularze ofertowe) pomiędzy Zamawiającym 

a Oferentami jest poczta elektroniczna (po stronie Zamawiającego adres mailowy: 

), przy czym każdy dokument przesłany przez każdą ze stronbartosz.osmola@wsl.com.pl
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w formie elektronicznej musi być dla celów sprawozdawczości dostarczony również drogą 

pocztową na podany poniżej adres Zamawiającego.

• Oferta powinna zostać złożona w formie zgodnej ze wzorem formularza ofertowego 

(załącznik nr 1) w postaci elektronicznej oraz analogowej. Wraz z podpisanym załącznikiem nr 

2 i zaświadczeniami z US i ZUS.

• Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

 do końca dnia 29.10.2010 r. oraz wysłana pocztą 

w zamkniętej kopercie na adres:

bartosz.osmola@wsl.com.pl

Wyższa Szkoła Logistyki

ul. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

(z dopiskiem na kopercie: WL-SI zapytanie ofertowe)

• Oferty w formie elektronicznej należy złożyć do końca dnia 29.10.2010 r.

• Komitet oceny ofert w celu wyłonienia Wykonawcy zbierze się 30 października 2010 r. 

w siedzibie Zamawiającego.

• Wyniki rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego zostaną przesłane do Oferentów 

02.11.2010 r. pocztą elektroniczną oraz w postaci „Protokółu z rozstrzygnięcia zapytania 

ofertowego” pocztą na adres podany w formularzu ofertowym.

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.wsl.com.pl

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYBRANEGO OFERENTA (WYKONAWCY)

• Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach.

• Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Data wydania zaświadczeń nie może być wcześniejsza od daty 01.08.2010 r.

ZAŁĄCZNIKI

• Załącznik 1: Formularz ofertowy.

• Załącznik 2: Oświadczenie przedsiębiorstwa.

• Załącznik 3: Schemat ogólnych założeń działania platformy.
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Załącznik dotyczy projektu o numerze w KSI:WND-POKL.03.03.04.00-010/10

pt.: "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik 1: Formularz ofertowy.

1) DANE OFERENTA: NAZWA, ADRES, TEL./FAX, E-MAIL:

2) WYCENA:

KOSZT
A) Kolokacja Serwerów (5 sztuk) wg specyfikacji

1) ....................... PLN netto; ...................... PLN brutto

ŁĄCZNIE: ....................... PLN netto; ...................... PLN brutto

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową

data wypełnienia formularza
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Załącznik 2: Oświadczenie przedsiębiorstwa.

........................ ,dnia................... 2010r

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że przedsiębiorstwo...................................................................
..................................................................................... z siedzibą w..............................................

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień,

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także pracowników zdolnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, oraz dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym dla 
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, a tym samym jest zdolny do 
wykonywania zamówienia,

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. w stosunku do firmy nie ogłoszono upadłości lub nie wszczęto wobec niej postępowania 

likwidacyjnego , ani naprawczego (Dz. U. Nr 60 z dn. 28.02.2003 poz. 535),
5. posiada aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
6. nie podlega wykluczeniu z niżej wymienionych powodów:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody poprzez nie 
wykonanie zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- nie jest spółka partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału St
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w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
- nie jest spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- nie jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

7. wszystkie informacje przedstawione w ofercie są prawdziwe.

(podpis osoby reprezentującej firmę)

St
ro

na
 7


