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Załącznik nr I do protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 

nr 1/08/2013/OnJKnP

POTWIERDZENIE UDOKUMENTOWANIA PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO1

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WWW.WSL.COM.PL

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2013/OnJKnP (z dnia 20.08.2013 r.) w sprawie zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego 
infrastruktury technicznej i informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zgodnej 
z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs 
na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48822000-6 Serwery komputerowe
30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
30233160-0 Jednostki pamięci taśmowej
30237360-0 Kasety z taśmą LTO
30211200-3 Osprzęt do dużych systemów komputerowych
48620000-0 Systemy operacyjne
48610000-7 Systemy baz danych
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

http://WWW.WSL.COM.PL
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Czwarte zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Orientacja 
na jakość - kurs na przyszłość"
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Na potrzeby reakzacji projektu pt .Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - 
wdrożenie w Wyzszej Szkole Logistyki Modelu Zarządzana Jakość ąi Kontroli 
Jakości* (projekt współfinansowany ze irodkow Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym 
(20 08 2015 r) procedur zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 
1/08/2013/OnJKnP w sprawie zakupu 1 dostawy do siedzibę Zamawiającego 
infrastruktury technicznej 1 informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu 
klasy ERP 'ang Enterprise Resource Plannmg) zgodnej z wymaganiami
Zamawiającego

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji trzech zadań 
projektu - zadanie numer 4 pt .Wdrożenie Modelu Zarządzania Kadrami'.

zadanenrSpt .Wdrożenie Modelu Zarządzana Finansami' zadanie nr 6 pt .Wdrożenie Modelu Zarządzania 
Majątkiem* Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierąą dołączone do niniejszej 
w adorności pliki Beneficjent/Zamawiający (WSL) wszczyna niniejszą procedur« w cełu prawidłowej realizacji 
projektu o numerze PÓKI 04 01 01-00-165/11 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą 
konkurencyjność. prawodawstwem unijnym oraz krajowym

Zamawający IWSL) wybie^ze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą bczbę punktów w oparciu o ustalone 
w zapytaniu ofertowym krytego Postępowano prowadzone jest zgodnie z zasadom konkurencyjność 
Zamówienie zostame udz clone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, rwedyskrym nacji, równego traktowania oraz gwarantujących, ze oferty zostaną ocenione w 
warunkach efektywnej konkurencji tj zgodnie z kryterium .oferty najkorzystniejszej ekonomiczno'

Wszystk e zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu zapoznania się z warunkami wyporu 
1 następnie nadsyłania ofert

Zapytanie ofertowe nr l_08_2013_OnJKnP z dnia 20 08 2013 (dot infrastruktura ERP)
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Wszystk e zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu zapoznania się z warunkami wyporu 
i następnie nadsyłania ofert

Zapytanie ofertowe nr l_08_2013_OnJKnP z dnia 20 08 2013 (dot infrastruktura ERP)

■ Zał 1 do zap ofertowego nr l_08_2013_OnJKnP z dnia 20 08 2013

• Zał 2 do zap ofertowego nr !_08_2013_OnJKnP z dnia 20 08 2013

Wyprane załączniki w wersji do edycji (pliki DOC)

■ Zał.l do zap ofertowego nr !_08_2013_OnJKnP z dnia 20 08 2013

Osoba do kontaktów w kwestiach formalnych i proceduralnych zwężanych z zapytaniem ofertowym Kierownik 
projektu nr POKL 04 01 01-00-163/11 mgr Bartosz Osmolą (bartosz osmolatpwsl com pl«

Osoba do kontaktów w sprawach merytorycznych/technicznych dot przedmiotu zapytania ofertowego
Specjalista ds informatycznych projektu nr POKL 04 01 01-00-163/11 (Główny Informatyk WSL) mgr mj Macej _
Niemu imaciej memir<pwsl com pl. A
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