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Znak sprawy: ZO/4/2017       Jasionka, 05.10.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
W związku z realizacją Projektu pn.:  „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych 
w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu 

innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu 
ScaleUP,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020 ogłaszamy postępowanie 
zakupowe dotyczące zakupu serwera na potrzeby realizacji projektu.  

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Nazwa firmy: PnP Systems Sp. z o.o. 
Siedziba:  36-002 Jasionka 954 lok. 323 

NIP: 522-300-23-98 
REGON: 146464373 
 

2. Osoba odpowiedzialna za zamówienie po stronie Zamawiającego: 
 

Agnieszka Gątarska, e-mail:agnieszka.gatarska@pnpsystems.com.pl, 17 7736910 
 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Przewodniku 

kwalifikowalności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

4. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 

05.10.2017 

5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 
 

Przedmiotem zamówienia jest serwer niezbędny do realizacji Projektu pn.: „System rejestracji 
i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca 
w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych 
instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020.  

 
Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania ofertowego – załącznik nr 1. 
 

6. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

KOD CPV ZAMÓWIENIA: 

48820000-2 – serwery 

7. Termin realizacji Przedmiotu oferty: 

 
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego – nie później niż 31.10.2017 
 

8. Forma, miejsce oraz termin złożenia oferty: 

a) Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2017 do godziny 16:00. 
b) Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Decydujące znaczenie dla oceny 

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.  
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c) Ofertę w wersji elektronicznej należy wysłać na adres email: 
agnieszka.gatarska@pnpsystems.com.pl podając w temacie „oferta w odpowiedzi 
na zapytanie ofertowe ZO/4/2017” 
lub 
ofertę w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie firmy pod adresem 36-002 
Jasionka 954 lok. 323 z dopiskiem „oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
ZO/4/2017”. 

d) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 3 dni o daty zamknięcia procedury 
przyjmowania ofert; w takiej samej formie jak ogłoszenie o zapytaniu. 
  

9. Sposób przygotowania oferty: 
 
a) Oferta musi zawierać następujące elementy: 

 dane indentyfikacyjne oferenta, 
 dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail), 

 datę przygotowania i termin ważności oferty, 
 podpis osoby składającej ofertę, 
 proponowaną przez Wykonawcę wartość zamówienia. 

b) Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

c) Dodatkowo oferta musi zawierać oświadczenie o braku powiązań zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
10. Kryteria wyboru oferty: 

Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez 
Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj.  

 Kwota realizacji zamówienia brutto – 100 pkt (100%) wagi.   

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  
 

11.  Postanowienia końcowe: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zapytania ofertowego lub zmianę jego 
treści/zamknięcia przetargu bez wybrania oferty - bez podania przyczyny. Zmiana treści 

zapytania ofertowego musi nastąpić przez upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w 
szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom 
określonym przez Zamawiającego. Powyższe zostanie niezwłocznie przekazane 
wszystkim, którzy otrzymali zapytanie ofertowe/złożyli oferty. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta 
uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez 

Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację 
zamówienia 

c) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.  

d) Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej 

nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z 
koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

e) Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od 
zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 
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Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego ZO/4/2017  

 

Jasionka, 05.10.2017 
Miejscowość, data 

 

 

DOKŁADNY OPIS ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest serwer: 

1. Ilość – 1 szt. 

2. Dane techniczne: 
 

Nazwa elementu ilość 

Top seller System x3550 M5 System x3550 M5, Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C, 
16GB, 550W, Broadcom quad Gigabit Ethernet controller 

1 

Intel S4500 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD 3 

ServeRAID M1200 Zero Cache/RAID 5 Upgrade FOD 1 

System x3550 M5 PCIe Riser 2, 1 CPU (2xLP,LP x8 CPU0 + LP x8 CPU0) 1 

 

lub równoważny 

 

 

3. Gwarancja – minimum 2 lata 

 

4. Termin dostawy – nie później niż 31.10.2017 

 

5. Za wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu fakturę Vat orz protokół odbioru. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZO/4/2017  

 

…………………………………….. 
Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 

        

              

Nazwa firm : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

Adres siedziby firmy: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

NIP, REGON, KRS: ……………………………………………. 

………………………………………………………………..…………. 

Nr telefonu Adres e-mail: …………………………………. 

………………..…………………………………………………………. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące serwera niezbędnego do realizacji projektu pn.: 
„System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego 
w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 

Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP,  Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020 niniejszym składam następującą ofertę: 

Kwota wykonania przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego nr 

ZO/4/2017 

  brutto: ………………………………….. zł 

   netto: ……………………………………. zł 

 

Okres gwarancji …. lata 

Termin ważności oferty: 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am informacje konieczne do przygotowania 

oferty.  

Nie byłem/ nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 

 

 

…………………………..……………… 
        Podpis osoby upoważnionej 

 
  

 

 

Pieczęć firmy 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZO/4/2017  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Nazwa firmy:  ………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące serwera  w związku z realizacją  Projektu 

pn.  „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu 

innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB 

Pilotażu ScaleUP,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020.   

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

…………………………………………………………………………….. 

data i podpis 

 


