Katowice, dnia 06.02.2017r.

.................................................
Pieczątka firmowa

Zapytanie ofertowe nr 1/2017
realizowane w ramach projektu pt.
„Wdrożenie systemu IT do zarządzania wynajmem samochodów”

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. ZAMAWIAJĄCY

MM SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice, NIP :
NIP 954-23-91-303
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności na podstawie na
podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”
3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
A.serwer. Minimalne parametry techniczne:
- 2x procesor czterordzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 2.6GHz
- dysk twardy 6x minimum 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs
2.5in Hotplug Drive,
- kontroler RAID obsugujący macierze Raid50,
- pamięć 6x16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
- zasilacz Dual, Hotplug, Redundant Power Supply (1+1), 750W w zastosowaniach do centrów
danych nowej generacji opartych na infrastrukturze zdefiniowanej programowo (SDI),
obsługujących chmurę o architekturze zwiększającej sprawność organizacyjną oraz
wysokowydajne tradycyjne zarządzanie obciążeniami. Kod CPV: 48820000-2
B. szafa serwerowa do montażu serwera i osprzętu sieciowego. Minimalne parametry
techniczne:
- U42,
- głębokość 100 cm - nośność 1300 kg
kod CPV: 30230000-0;
C. Router (DSL/VPN)
- obsługa min 32 tunele VPN P2P/IPSEC
- obsługa VLAN
- Firewall

1

kod CPV: 30230000-0;
D. Switch. Minimalne parametry techniczne:
- Liczba portów 24
- prędkość wszystkich portów 1 GBit
- gniazdo SFP
kod CPV: 30230000-0;
E. UPS. Minimalne parametry techniczne:
- Moc wyjściowa: 8000VA
- oprogramowanie do zarzadzania i monitorowania pracy zasilacza
kod CPV: 30230000-0
F. 27 x tablet. Minimalne parametry techniczne urządzeń:
- przekątna ekranu min. 10''
- wbudowany modem LTE
- rozdzielczość 1920x1080
- pamięc flash min. 16GB
- pamięć RAM min. 2 GB
- aparat z tyłu min. 8 MP
- system operacyjny
- gwarancja min. 2 lata
Kod CPV: 30213200-7
G. System do zarządzania serwerem. Funkcje systemu:
-Podstawowy OLTP
-Funkcje programowania
-Zarządzanie
-Podstawowa analityka biznesowa BI (Reporting, Analytics, Multidimensional Semantic Model,
Data Mining)
-Podstawowa integracja danych (Built-in Data Connectors, Designer Transforms)
-Samoobsługowa analityka biznesowa BI (Alerting, Power View, PowerPivot for SharePoint
Server)
-Zaawansowana analityka biznesowa BI (Tabular BI Semantic Model)
-Zarządzanie danymi klasy korporacyjnej (Data Quality Services, Master Data Services)
-Zaawansowana integracja danych (Fuzzy Grouping and Lookup, Change Data Capture)
-Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa (SQL Server Audit, Transparent Data Encryption)
-Magazynowanie danych (ColumnStore Index, Compression, Partitioning)
-Zaawansowana wysoka dostępność (Multiple, Active Secondaries; Multi-site, Geo-Clustering)
Kod CPV: 48000000-8
H. Pakiet biurowy do serwera. Funkcje: pełen pakiet oprogramowania biurowego, składający
się z programów tekstowych, do tworzenia prezentacji, jak również arkuszy kalkulacyjnych.
Kod CPV: 48000000-8

I.

Licencja terminali - zakup 30 licencji, dla 24 pracowników zatrudnionych obecnie i 3
nowozatrudnionych. Funkcje:

- Licencja na dostęp zdalny do serwera, pozwalająca na korzystanie z jego zasobów (w
ramach licencji do pracy zdalnej)
Kod CPV: 48000000-8
J. Licencja terminali - zakup 30 licencji, dla 24 pracowników zatrudnionych obecnie i 3
nowozatrudnionych. Funkcje:
Licencja do pracy zdalnej pozwalająca na korzystanie z zasobów serwera
Kod CPV: 48000000-8
K. Pakiet biurowy dla pracowników (27 sztuk). Funkcje:
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pełen pakiet oprogramowania biurowego, składającego się z edytora tekstu, do tworzenia
prezentacji, jak również arkuszy kalkulacyjnych. Pakiet ten zawierać będzie wszystkie
programy, które są niezbędne w typowym środowisku biurowym.
Kod CPV: 48000000-8
L. Program antywirusowy (27 sztuk). Funkcje:
- Ochrona antywirusowa i antyspyware
- Ochrona routera
- Bezpieczne przechowywanie haseł i szyfrowanie danych
- Ochrona przed atakami wykorzystującymi skrypty
- Antyphishing
- Ochrona przed atakami sieciowymi
- zaawansowany skaner pamięci
Kod CPV: 48000000-8
M. Konfiguracja pracy serwera z terminalami oraz jego uruchomieniem
Kod CPV: 48820000-2
N. Pełna konfiguracja planowanych tabletów, komputerów stacjonarnych i laptopów w
zakresie dostosowania ich do pracy z systemem.
Kod CPV: 72265000-0
2. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe
3. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ilościowej przedmiotu zapytania ofertowego, bądź
rezygnacji z poszczególnych pozycji

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20.12.2017
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy nie są
wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania.
2. Weryfikacja oferentów w zakresie wykluczeń dokonywana będzie na podstawie oświadczenia
składanego wraz ofertą.
V. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
o
o

Cena – waga 70%
Okres gwarancji – waga 30%

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
o

Cena

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:
P = Cmin / Cbo x 100%
Gdzie: P – Liczba punktów przynanych badanej ofercie, przy czym 1% = 1 pkt
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Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach
Cbo – cena badanej oferty
Okres gwarancji
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:
X = Gbo / Gmax x 100%
Gdzie: X – Liczba punktów przynanych badanej ofercie, przy czym 1% = 1 pkt
Gmax – najdłuższa gwarancja zaoferowana w badanych ofertach [w m-c]
Gbo – okres gwarancji badanej oferty [w m-c]
VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
1. Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków
opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.
a. czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert?
b. czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania?
c. czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w
zapytaniu?
d. Czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej?
e. czy parametry techniczne są zgodne z wymaganiami zamawiającego?
f. Czy gwarancja obejmuje okres co najmniej 12 miesięcy?

2. Oferty niespełniające któregokolwiek z kryterium zostaną odrzucone
3. W ocenie punktowej wezmą wyłącznie te oferty które spełniać będą kryteria formalne
4. Każdej ofercie spełniającej kryteria formalne przyznane zostaną punkty zgodnie z wzorem
określonym w pkt. V.2
5. Następnie liczba przyznanych punktów w danym kryterium zostanie pomnożona przez wagę
określoną w pkt. V.1
6. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów

VII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
k.wlodkowski@mmsl.pl lub poczty, bądź kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
zamawiającego MM Service Lease Polska Sp. z o.o.; ul. Lotnisko 81 40-271 Katowice
nie później niż do dnia 17.02.2017 r.
1. Składana oferta powinna:
• zawierać cenę netto, VAT, brutto
• zawierać datę sporządzenia,
• zawierać termin ważności oferty,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
• być podpisana przez wykonawcę/dostawcę,
• zawierać specyfikację techniczną oraz warunki gwarancji i serwisowania
• zawierać okres gwarancji
• zawierać oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania
• Zamawiający ma obowiązek w ofercie przedstawić oddzielną wycenę na poszczególne

elementy zapytania oraz podać łączną cenę oferty
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
telefonicznym lub email lub fax
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań lepszych niż zaproponowane
7. Dostawca może zaproponować rozwiązania zamienne tj. urządzenie o lepszych parametrach

technicznych niż zaprezentowane, a parametry należy traktować jako minimalne

VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
1. „W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”
IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. przewiduje sie możliwość zmiany terminu realizacji w sytuacji wystąpienia obiektywnych

okoliczności za zgodą obu stron umowy
2. ..........................................
3. ............................................

X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Włodkowski pod numerem telefonu 725-451-551
oraz adresem email: k.wlodkowski@mmsl.pl

....................................................
Podpis zamawiającego

5

