Nazwa oraz adres Zamawiającego
Techland Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 3
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 27 47
faks +48 062 737 27 49
NIP: 6222468959

Tytuł zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE ( nr1 ) na dostawę elementu zestawu obliczeniowego - dziesięciu
węzłów obliczeniowych.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie badań nad technologią
zastosowania technologii Rzeczywistości Wirtualnej dla zwiększenia poczucia obecności odbiorcy w
fotorealistycznym świecie wirtualnym w grach komputerowych” planowanego do dofinansowania w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 –
2020 w ramach działania 1.2.2.A.

Termin składania ofert: 25.08.2017
Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na formularzu ofertowym
(stanowiącym zał. nr 1 do zapytania).Dopuszczalne formy i miejsce składania ofert:
● za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu lub PDF podpisanej oferty, na adres
przetargi@techland.pl.
Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na dołączonym do zapytania ofertowego wzorze
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Złożenie oferty na innym/zmodyfikowanym wzorze lub jego
całkowite pominięcie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Do formularza ofertowego należy obligatoryjnie dołączyć specyfikację techniczną, z której wyraźnie
wynikać będzie w jaki sposób spełnione zostały warunki techniczne określone w zapytaniu (opisane w
załączniku nr 4). Załącznik ten musi być dokumentem dołączonym do Formularza. Niespełnienie
wymagań technicznych/brak udokumentowania ich spełnienia spowoduje odrzucenie oferty jako
niekompletnej (brak potwierdzenia spełnienia minimalnych parametrów technicznych).
Oferent jest zobowiązany również do złożenia oświadczenia (m.in. o braku powiązań osobowych i
kapitałowych oraz oświadczenia o zachowaniu poufności informacji) – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Oferta zostanie uznana za kompletną jeżeli będzie zawierać min.:
- formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania;
- specyfikację techniczną oferty;
- oświadczenie (m.in. o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz zachowaniu poufności)
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania;
- oświadczenie dot. zrealizowanych dostaw/usług;
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:
przetargi@techland.pl
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Karol Pryczkowski
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE ( nr1 ) na dostawę dziesięciu kompletnych, fabrycznie nowych węzłów
obliczeniowych przystosowanego do pracy ciągłej, charakteryzujących się wysoką
niezawodnością,wyposażonych w najwyższej klasy podzespoły.
Kategoria ogłoszenia:
Dostawy
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Miejscowość: Wrocław
Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy dziesięciu kompletnych, fabrycznie
nowych węzłów obliczeniowych przystosowanego do pracy ciągłej, charakteryzujących się
niezawodnością, wyposażonych w najwyższej klasy podzespoły, stanowiących element zestawu
obliczeniowego.
Zastrzega się, że zaproponowany sprzęt musi spełniać normy techniczne i normy bezpieczeństwa
wymagane przepisami na terenie Unii Europejskiej. Wszelkie prace winny być wykonane zgodnie z
wymaganiami i według procedur producenta oraz w sposób nie powodujący naruszenia
obowiązujących warunków gwarancji i serwisu udzielonego przez producenta sprzętu.
Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w
niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji. Zamawiający nie
dopuszcza:
● przedstawienia cen w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań;
● składania ofert cząstkowych (na mniej niż wszystkie funkcjonalności objęte niniejszym
zapytaniem).
W przypadku przedstawienia oferty w wyżej opisany sposób (tj. z uwzględnieniem wariantów lub oferty
cząstkowej) zostanie ona odrzucona.
Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cenę oferty
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza.

Przedmiot zamówienia:
Zakres rzeczowy: Dostawa elementu zestawu obliczeniowego - dziesięciu węzłów
obliczeniowych na dostawę dziesięciu kompletnych, fabrycznie nowych węzłów obliczeniowych
przystosowanego do pracy ciągłej, charakteryzujących się wysoką niezawodnością,wyposażonych w
najwyższej klasy podzespoły o wymaganej minimalnej specyfikacji technicznej podanej w załączniku:
zał nr 4 Opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 30211000-1 Komputery wysokowydajne
Harmonogram realizacji zamówienia:
Ostateczny termin przyjmowania ofert : 25.08.2017 do końca dnia - do godziny 24:00.
Przedmiot zapytania ofertowego powinien zostać zrealizowany w terminie do 22.09.2017 Złożenie
oferty będącej odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe oznacza akceptację przez oferenta tego
terminu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tego terminu na późniejszy w sytuacji
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wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie sporządzania zapytania ofertowego
okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, w tym działania siły wyższej.
Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu realizacji zamówienia z winy Wykonawcy po terminie
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 1% wartości etapu zamówienia.
Realizacja zostanie uznana za przeprowadzoną w momencie dostarczenia do miejsca realizacji
projektu (miejsce przeprowadzenia wdrożenia) przedmiotu zamówienia w tym jego instalacji i
uruchomienia – województwo dolnośląskie, ul. Jana Szczyrki 12, 54-426 Wrocław
Minimalny zakres oferowanej gwarancji wynosi 24 miesiące. Złożenie oferty będącej odpowiedzią na
niniejsze zapytanie ofertowe oznacza akceptację przez oferenta okresu gwarancyjnego w takim
wymiarze.
Załączniki:
- przygotowane zapytanie ofertowe;
- zał. Nr 1 do zapytania – wzór formularza oferty;
- zał. nr 2 do zapytania – oświadczenia;
- zał. Nr 3 do zapytania – oświadczenie o zrealizowanych dostawach;
- zał nr 4 Opis przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:
Wiedza i doświadczenie:
funkcjonowaniu na rynku.

Potencjalny

oferent

posiada

min.

trzyletnie

doświadczenie

w

Sposób weryfikacji: Weryfikacja przeprowadzona zostanie na podstawie wpisu danego oferenta do
bazy Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego lub innego ogólnie dostępnego Rejestru. Doświadczenie zostanie zweryfikowane
na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wpisanej do odpowiedniego Rejestru.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Brak zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej / znajdowania się w upadłości.
Sposób weryfikacji: Weryfikacja przeprowadzona zostanie na podstawie wpisu danego oferenta do
bazy Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego lub innego ogólnie dostępnego Rejestru. Doświadczenie zostanie zweryfikowane
na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wpisanej do odpowiedniego Rejestru.
Dodatkowe warunki:
Oferent przeprowadził w ostatnich 48 miesiącach min. 3 podobne dostawy.
Sposób weryfikacji: Weryfikacja przeprowadzona zostanie na podstawie dodatkowego oświadczenia,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania oraz referencji. Celem spełnienia tego warunku
potencjalny oferent powinien wykazać, że zrealizował min. 3 inne usługi/dostawy/roboty:
o na kwotę większą, równą lub mniejszą (mniejszą nie bardziej niż 25% wartości
zaproponowanej w ofercie);
o których zakres rzeczowy dot. towaru/usług tożsamego podmiotowego z przedmiotem
niniejszego zapytania (nie dotyczy parametrów technicznych, ale rodzaju
dostarczanego towaru/usług.
Wyżej wymienione warunki nie będą stanowić kryteriów oceny oferty, będą natomiast decydować o
dopuszczalności uczestnictwa danego oferenta w postępowaniu ofertowym.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
Oferta zostanie uznana za kompletną jeżeli będzie zawierać min.:
- formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania;
- specyfikację techniczną oferty;
- oświadczenie (m.in. o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz zachowaniu poufności)
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania;
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- oświadczenie dot. zrealizowanych dostaw/usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
zapytania;

Ocena oferty
Kryteria i sposób przyznawania punktacji:
Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
● cena netto zamówienia;
● okres trwania umowy serwisu gwarancyjnego
● zastosowana wielkość obudowy

Poszczególnych kryteriom oceny nadaje się następujące wagi punktowe:
● cena netto zamówienia – 90%
● okres trwania umowy serwisu gwarancyjnego 5%
● zastosowana wielkość obudowy 5%
Punkty przyznawane będą wg. Następującego wzoru/wzorów:
a) Cena - stanowiąca 90% sumy ogólnej punktów
Obliczana według wzoru:
Wp = [(Cmin / Cb) x 90], gdzie:
Wp – Liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena netto za wykonanie całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena netto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej
Opis stosowania kryterium: W ramach tego kryterium liczba uzyskanych punktów będzie
zależna od zaproponowanej przez danego oferenta ceny netto, przy czym największą liczbę
punktów otrzyma oferta, której cena jest najniższa spośród wszystkich otrzymanych ofert.
b) Okres trwania umowy serwisu gwarancyjnego - stanowiący 5% sumy ogólnej punktów
Obliczana według wzoru:
Wp = [(Gb / Gmax) x 5], gdzie dla kryterium “Czas realizacji zamówienia”:
Wp
oznacza
wynik
uzyskany
w
tym
kryterium
Tb - oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą tym kryterium
Tmax - oznacza najwyższą ilość punktów uzyskanych w tym kryterium spośród ofert
nieodrzuconych
Wartość parametrów Gb oraz Gmax oparta jest o poniższe przedziały:
Gwarancja
udzielona
na
okres
poniżej
36
miesięcy
Gwarancja udzielona na okres 36 miesięcy lub wyższy - 10 pkt

-

0

pkt.

c) Zastosowana wielkość obudowy - stanowiący 5% sumy ogólnej punktów
Obliczana według wzoru:
Wp = [(Ob / Omax) x 5], gdzie dla kryterium “Czas realizacji zamówienia”:
Wp
oznacza
wynik
uzyskany
w
tym
kryterium
Ob - oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą tym kryterium
Omax - oznacza najwyższą ilość punktów uzyskanych w tym kryterium spośród ofert
nieodrzuconych
Wartość parametrów Ob oraz Omax oparta jest o poniższe przedziały:
Budowa węzłów obliczeniowych w obudowie wielkości RACK 4U
Budowa węzłów obliczeniowych w obudowie wielkości RACK 3U lub mniejszej

0
pkt.
- 10 pkt.
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Łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. Oferta, która zostanie oceniona zgodnie
obowiązującymi kryteriami oceny i uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
Kryteria oceny zostały przygotowane w taki sposób by nie odnosiły się do właściwości potencjalnego
wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Każda otrzymana oferta zostanie zweryfikowana:
● w zakresie dotrzymania terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia;
● w zakresie jej kompletności, złożenia na odpowiednim wzorze wraz wszystkimi wymaganymi
załącznikami, pod rygorem jej odrzucenia, z uwzględnieniem możliwości złożenia
dodatkowych uzupełnień w tym obszarze;
● w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym, z uwzględnieniem
możliwości złożenia dodatkowych uzupełnień w tym obszarze.
W przypadku stwierdzenia braku potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do złożenia dodatkowych
wyjaśnień/przesłania dodatkowej dokumentacji w tym obszarze, pod warunkiem, że złożenie
uzupełnień będzie możliwe przed upływem terminu składania ofert.
Spełnienie ww. warunków skutkować będzie dokonaniem oceny zgodności podanego w ofercie
zakresu rzeczowego zamówienia z zakresem rzeczowym wynikającym z zapytania ofertowego z
uwzględnieniem wymaganych minimalnych parametrów technicznych. W przypadku stwierdzenia
zgodności zakresu rzeczowego i spełnienie minimalnych parametrów technicznych oferta zostanie
oceniona zgodnie z obowiązującymi dla omawianego zapytania kryteriami oceny ofert.
Brak zgodności pomiędzy zakresem rzeczowym oferty a zakresem rzeczowym zapytania (w tym
niespełnienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych) skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o obowiązujące kryteria Zamawiający sporządzi protokół z
wyboru wykonawcy/dostawcy. Protokół zostanie upubliczniony w ten sam sposób w jaki dokonano
publikacji zapytania ofertowego.
Klauzule dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielania zamówienia ze względu na
niewystarczające środki finansowe.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Po zakończeniu postępowania Zamawiający upubliczni jego wynik zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi.
4. W razie niejasności w otrzymanych ofertach, które mogłyby mieć wpływ na wybór Oferenta,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia wyjaśnień/uzupełnień do
oferty. Wezwanie do złożenia uzupełnień zostanie wysłane do Oferenta drogą mailową. Na złożenie
uzupełnień Oferent będzie miał 3 dni robocze. W przypadku niejasności, Zamawiający będzie równo
traktował wszystkich oferentów.
Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a
także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowanie ceny oferty z należytą
starannością.
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1– Opis przedmiotu zamówienia
Ostrów Wielkopolski 16.08.2017r.

Działanie:
Umowa nr:

1.2 Sektorowe Programy B+R
POIR.01.02.00-00-0132/16
Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii wspierania efektywności

produkcji zaawansowanych technologicznie gier AAA

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu kompletnych, fabrycznie nowych węzłów
obliczeniowych przystosowanego do pracy ciągłej, charakteryzujących się wysoką niezawodnością,
wyposażonych w najwyższej klasy podzespoły, stanowiących element zestawu obliczeniowego.
Podane poniżej parametry należy traktować jako potencjalnie minimalne do spełnienia, z
zastrzeżeniem, że zaproponowany sprzęt musi spełniać normy techniczne i bezpieczeństwa
wymagane przepisami na terenie Unii Europejskiej. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
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KOD CPV 30211000-1 Komputery wysokowydajne

LP.

Parametr

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

1

Procesor

Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w serwerach,
posiadający minimum 8 rdzeni/16 wątków, o bazowym
taktowaniu co najmniej 3200 MHz, obsługujący technologię
zwiększającą taktowanie procesora. Procesor powinien być
wykonany w technologii 14nm lub mniejszej, o pamięci cache
minimum 20MB, o znamionowej mocy termicznej (TDP) nie
większej niż 140W. Procesor powinien obsługiwać 4 kanały
pamięci DDR4 ECC, o przepustowości maksymalnej nie
mniejszej niż 76GB/s.

2

Pamięć RAM

64 GB RAM DDR4 z korekcją błędów ECC 2400MHz CL17
ECC. Pamięć powinna pracować 4-ro kanałowo, w
maksymalnie 4 slotach.

3

Płyta główna

Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, obsługująca
IPMI (osobny interfejs sieciowy zarządzania, z możliwością
uruchomienia zdalnego dostępu do konsoli i zdalnej instalacji
systemu), zapewniająca obsługę minimum 256 GB pamięci
RAM DDR4, posiadająca przynajmniej 8 banków pamięci, co
najmniej 6 portów SATA3 (6Gbps), 2 interfejsy sieciowe RJ45
Gigabit Ethernet LAN (lub szybsze, kompatybilne), co najmniej
2 porty USB 3.0. lub nowsze. Kontroler dyskowy
umożliwiający konfigurację RAID w konfiguracji co
najmniej 0/1/5/10. Płyta główna powinna być wyposażona w
dwa złącza M.2 w standardzie 2280. W przypadku braku
odpowiedniej liczby zintegrowanych złącz M.2 powinny zostać
dostarczone karty rozszerzeń PCI-M.2.

5

Sloty PCI

Minimum 1x pełnej długości port PCI-E 3.0 x16 oraz
Minimum 1x pełnej długości Port PCI-E 3.0 x8 ( lub szybszy).
Po zainstalowaniu wszystkich kart rozszerzeń, powinien
zostać dostępny co najmniej jeden port PCI-E 3.0
umożliwiający późniejsze wykorzystanie.

6

Karta Graficzna

Wykonana w procesie technologicznym 16nm lub mniejszym,
o Znamionowej Mocy Termicznej (TDP) nie większej niż
180W; szczytowy współczynnik wypełnienia (Fillrate) pikseli
na poziomie minimum 100 Gp/sek. oraz szczytowym
współczynnik wypełniania tekstur na poziomie minimum 250
Gt/sek.; pamięć karty minimum 8192 MB.

7

Dysk SSD Roboczy

Pojemność minimum 2TB, interfejs NVMe 3.0 x4.
Charakteryzujący się deklarowaną przez producenta
szybkością zapisu co najmniej 2100MB/s, szybkością odczytu
co najmniej 3500MB/s, wytrzymałością na poziomie 1,5
miliona godzin (MTBF) oraz posiadający co najmniej 5 letnią
gwarancję producenta.
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8

Dysk SSD System

Pojemność minimum 240 GB o prędkości zapisu oraz odczytu
na poziomie minimum 470 MB/s Posiadający co najmniej 5
letnią gwarancję producenta

9

Dysk HDD Duży

O pojemności minimum 2TB - w standardzie SATA3 (6GB),
obsługujący NCQ o prędkości obrotowej nie mniejszej niż
7200Rpm., posiadający minimum 64 MB cache.

10

Zasilanie

Dwa redundantne zasilacze o mocy co najmniej 650W na 1
zasilacz, typu hot plug, o sprawności minimum 80+ oraz mocy
wyjściowej na linii 12V minimum 53A , na linii 5V minimum
30A. Zasilacze powinny zostać tak dobrane, aby umożliwiały
działanie dostarczonej maszyny na jednym sprawnym
zasilaczu w przypadku wyjęcia lub awarii drugiego zasilacza.

11

Mocowanie

Montowany w standardowej szafie 19”, szyny montażowe
wraz z ramieniem na kable dołączone do serwera,
umożliwiające wysunięcie serwera i dostęp serwisowy bez
konieczności całkowitego demontażu.
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Obudowa

Serwerowa 4U lub mniejsza. Obudowa musi posiadać dobrą
wentylację - sumarycznie minimum 5 wentylatorów - panel
przedni z przynajmniej dwoma gniazdami USB, diodami
monitorującymi zasilanie, dyski twarde, interfejsy sieciowe,
temperaturę pracy. Obudowa musi posiadać możliwość
montażu co najmniej 4 dysków 3.5 calowych/SATA hot-swap
na froncie, bez dodatkowych kosztów - po zainstalowaniu
wszystkich wymaganych w zamówieniu dysków przynajmniej
2 sloty Hot-Swap muszą pozostać dostępne.
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System Operacyjny

Aktualny 64-bitowy system operacyjny w wersji profesjonalnej,
zaprojektowany do pracy w domenie środowisku z centralnym
serwerem i jednorazową autoryzacją użytkownika do zasobów
lokalnych i sieciowych, umożliwiającym zdalne zarządzanie
stacją roboczą, system wspierający definiowanie i
wymuszanie zasad bezpieczeństwa oraz zarządzanie
instalacją oprogramowania. Zainstalowany na dysku SSD
SYSTEM.
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Inne

Napęd DVDRW zamontowany na panelu przednim.

Przez dostawę dziesięciu kompletnych, przetestowanych węzłów obliczeniowych rozumie się
dostawę fabrycznie nowych urządzeń z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz wszystkimi
wymaganymi sterownikami. Wymagane jest aby na jednostkach stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia przeprowadzić 48-godzinne testy stabilności. Zamawiający nie wymaga montażu
urządzenia w posiadanej szafie rack.

8

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAPYTANIE OFERTOWE ( nr 1 ) na dostawę elementu
zestawu obliczeniowego - dziesięciu węzłów obliczeniowych.
…………….., …/…/2017r.
(miejscowość, data)
Działanie:
Umowa nr:

1.2 Sektorowe Programy B+R
POIR.01.02.00-00-0132/16
Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii wspierania efektywności

produkcji zaawansowanych technologicznie gier AAA

Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1
na dostawę elementu zestawu obliczeniowego - dziesięciu węzłów obliczeniowych.

Adres złożenia formularza ofertowego:
Techland Sp. z o.o.
ul. Szczyrki 12
53-436 Wrocław
Adres przesłania formularza ofertowego za pośrednictwem poczty elektronicznej:
przetargi@techland.pl
Nazwa oraz adres siedziby Zamawiającego:
Techland Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 3
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 27 47
faks +48 062 737 27 49
NIP: 622 24 68 959
Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 16.08.2017

1. Nazwa i adres Oferenta
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Nazwa: ………………………………………………………………………….…………………….
Adres: …………………………………………………………………………………….…………...
Telefon/faks .............................................................................................................................
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………..………………………………..………………………………..
2.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę:
cena za całość realizacji zamówienia netto: ……………………………………………………. zł
cena za całość realizacji zamówienia brutto: …………………………………………………… zł
w tym podatek VAT: stawka ..….%, tj. ……………………………. zł
słownie brutto: ………………………………………………………………………………..,
3. Termin ważności oferty
Przedstawiona oferta jest ważna ……. dni (nie mniej niż 30 dni), liczonych od daty zamknięcia terminu
składania ofert
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie:
□ Zgodnym z zapytaniem ofertowym tj. do 22/08/2017
□ Wcześniejszym niż wynikającym z zapytania ofertowego tj. do …………..

5. Gwarancja
Oferent udzieli na przedmiot zapytania ofertowego gwarancji w wymiarze:
□ 24 miesięcy
□ ….. miesięcy
6. Zastosowana wielkość obudowy
□ Budowa węzłów obliczeniowych w obudowie wielkości RACK 4U
□ Budowa węzłów obliczeniowych w obudowie wielkości RACK ……….
7. Załączniki:
Do niniejszej oferty załączono:
□ Oświadczenie (m.in. o braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie oraz zachowaniu
poufności) zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego;
□ Oświadczenie dot. zrealizowanych dostaw/usług/robót w ciągu ostatnich 24 miesięcy, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego;
□ Dodatkowy załącznik uwzględniający specyfikację/parametry techniczne przedmiotu zamówienia
(załącznik uwzględniający minimalne parametry techniczne wynikające z treści zapytania).
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…………………………….
Podpis i pieczęć oferenta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1– Oświadczenia
…………….., …/…/2017r.
(miejscowość, data)
Działanie:
Umowa nr:

1.2 Sektorowe Programy B+R
POIR.01.02.00-00-0132/16
Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii wspierania efektywności

produkcji zaawansowanych technologicznie gier AAA

Oświadczenia oferenta - do zapytania ofertowego nr 1
na dostawę elementu zestawu obliczeniowego - dziesięciu węzłów obliczeniowych.
Nazwa Oferenta
Nazwa: ………………………………………………………………………….…………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
Świadomy wymagań/zapisów wynikających z treści zapytania ofertowego nr 1 oświadczam, w
imieniu podmiotu, który reprezentuję, że:
●

Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
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.
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●

Zobowiązuje się do zachowania poufności w obszarze prowadzonego postępowania
ofertowego, w tym nieujawniania osobom trzecim/postronnym informacji uzyskanych od
Zamawiającego w toku trwania postępowania.

●

Określone formularzu ofertowym wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

●

Zapoznałem się / zapoznaliśmy się i akceptuję / akceptujemy warunki realizacji zamówienia
wynikające z zapytania ofertowego, w tym zakres oraz termin wykonania przedmiotu
zamówienia.

●

Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
zapytaniem ofertowym.

●

Podmiot posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

●

Podmiot nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość
nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte
zarządzeniem komisarycznym lub sądowym;

Prawdziwość powyższych danych oraz wszystkich wymaganych załączników przedłożonych do Oferty
potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej oraz kontraktowej.

…………………………...……………………….……
Podpis i pieczęć Oferenta
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1– Oświadczenie dot. zrealizowanych dostaw/usług/robót
…………….., …/…/2017r.
(miejscowość, data)
Działanie:
Umowa nr:

1.2 Sektorowe Programy B+R
POIR.01.02.00-00-0132/16
Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii wspierania efektywności

produkcji zaawansowanych technologicznie gier AAA

Oświadczenie dot. zrealizowanych dostaw/usług/robót w ciągu ostatnich 48miesięcy
- do zapytania ofertowego nr 1
na dostawę elementu zestawu obliczeniowego - dziesięciu węzłów obliczeniowych.

Nazwa Oferenta
Nazwa: ………………………………………………………………………….………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
L Zakres rzeczowy zrealizowanego zamówienia
p (opis przedmiotu zamówienia)
.

Nazwa
zamawiając
ego

Wartość
zamówienia
(w PLN)

Data
realizacji
usługi/do
stawy

Dostarczo
no
referencje
(TAK/NIE)

1

2

3

4
5

…………………………...……………………….……
Podpis i pieczęć Oferenta
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