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         Konopnica, 2018-05-08 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 6/2018  

 
  
I. ZAMAWIAJĄCY:  

 
Wikpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Konopnica 208B 
21-030 Motycz 
NIP 712-015-26-09  REGON 430039029 
 

II. Termin składania ofert: 15.05.2018 

 

III. Miejsce i sposób składania ofert: 1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego –
Konopnica 208B 21-030 Motycz. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem: „Postępowanie nr 6/2018”, lub 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: finansowy@wikpol.com.pl oraz lprasal@wikpol.com.pl , w tytule 
wiadomości należy wskazać: „Zapytanie ofertowe nr 6/2018” 

IV. Osoba do kontaktu: Łukasz Prasał, mail: lprasal@wikpol.com.pl , telefon: 

660547043 

V. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem 

VI. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: Lubelskie; Powiat: Lublin; 
Miejscowość: Konopnica 

VII. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem.  

VIII. Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wybór dostawcy serwera wraz z 
oprogramowaniem na potrzeby projektu  pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 
poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu 
wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. 
Działanie3.7. „ 
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przejrzystości i uczciwej  
konkurencji.. 

IX. Przedmiot zamówienia: 
 Zadanie 1: 

Serwer RACK – 1 sztuka o parametrach minimalnych: 
- 2 procesory o częstotliwości taktowania 2,1 GHz, 8 fizycznych rdzeni 
per processor 
- pamięć min 32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank tj.16GB per processor 
- 4 x dysk twardy min 2,4TB SAS 10K  
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- 4 x dysk twardy serwerowy SSD min 480GB 
- 2 zasilacze Hot Plug, Redundant Power Supply 
- Serwer powinien posiadać dedykowane szyny montażowe oraz  
- Dedykowany port do zarządzania zdalnego 
- Karta sieciowa 4 xRJ45 
- UPS podtrzymujący zasilanie minimum oferowanego serwera  
- 3 lata gwarancji NBD w miejscu awarii na serwer i dyski twarde  
- rok produkcji nie starszy niż 2017  

 Zadanie 2: 
- Windows Server Standard 2016 
- SQL Server Standard 2016 + SQL Cal 6 User 

X. Harmonogram realizacji zamówienia: Wykonawcy będą związani ofertą przez 
okres 15 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.  

XI. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i 
zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do 
wykonania Zamówienia. Dla udokumentowania spełnienia warunku Wykonawca 
powinien podpisać stosowne oświadczenie wedle wzoru wskazanego w zał. nr 1 do 
zapytania ofertowego. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji 
członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) 
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. Dla potwierdzenia, że 
Wykonawca nie pozostaje z Zamawiającym w powyższej relacji powinien podpisać 
stosowne oświadczenie wedle wzoru wskazanego w zał. nr 2 do zapytania 
ofertowego. 

XII. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty: Ofertę sporządzić należy na 
załączonym druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 
Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie 
z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. Oferty przygotowywane i składane są 
na koszt Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zadawania przez 
oferentów pytań odnośnie do pełnego zakresu ogłoszenia o zamówieniu. Pytania 
należy przesyłać na adres mail: lprasal@wikpol.com.pl Treść pytań oraz odpowiedzi 
będzie upubliczniana przez Zamawiającego. 

XIII. Ocena ofert: Kryteria: 
 – cena (waga 90 pkt) P_1=Cn/Cob x[90 pkt] gdzie: P_1 – liczba punktów 
przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę; Cn – najniższa zaoferowana cena w 
postępowaniu Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej; 
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-  termin dostawy (10 pkt) P_2=Tn/Tob x[10 pkt] gdzie: P_2 – liczba punktów 
przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę Tn – najkrótszy termin zaoferowany 
w postępowaniu Tob – termin zaoferowany w ofercie badanej. Możliwa do uzyskania 
punktacja (łączna w dwóch kryteriach) wynosi 100 pkt. Wygrywa oferta, która uzyska 
najwyższą łączną ilość punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taka 
sama liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę firmy która otrzyma więcej 
punktów za termin dostawy.Dodatkowe informacje: Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub 
odwołania postępowania bez podania przyczyny. W przypadku wprowadzenia takich 
zmian Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert. Zamawiający nie 
przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia 
Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o 
udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, 
bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego 
zakończenia postępowania.   
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   ZAŁĄCZNIK NR 1.  
…………………………………………………….  
…………………………………………………….  
…………………………………………………….. 
Nazwa, adres i NIP Oferenta  

FORMULARZ OFERTY 
 
DATA SPORZĄDZENIA: ………………  
WAŻNA DO: …………………………….  
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 6/2018 z dnia 08.05.2018 r. Wikpol Spółka  
z Ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą Konopnica 208B 21-030 Motycz niniejszym 
składam ofertę: 
 

 Nazwa i model 
urządzenia 

Ilość  Wartość  
netto w PLN 

Wartość brutto 
w PLN 

Okres i rodzaj 
gwarancji  

Zadanie1: 
serwer  
 

     

Zadanie 2: 
oprogramowanie 
 

 
 

    

 
 Termin realizacji zamówienia:……………………………………………………………… 

 Warunki płatności …………………………………………………………………………… 

 
Oświadczenia:  

1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.  
2. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym załącznikami, oraz przyjmuję/-

emy bez zastrzeżeń wymagania w nich zawarte.  
3. Spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu.  
4. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am/-liśmy konieczne 

informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.  
5. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 
……………………………………………  

podpis Oferenta 
 

*-niepotrzebne skreślić 
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Obowiązkowy załącznik do oferty: Dokument  (np. karta katalogowa itp.) potwierdzający 
zgodność parametrów oferowanego rozwiązania z wymaganiami zawartymi w zapytaniu 
ofertowym 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 4/2018 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 

 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………. 
Adres: ……………………………………………………. 
NIP ……………………………………………………. 
Tel:  ……………………………………………………. 
Fax: ……………………………………………………. 
Email: ……………………………………………………. 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:………………………………………… 

Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia w postępowaniu nr 4/2018 na zakup wraz z 
dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci 
inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność 
Przedsiębiorstw Działanie 3.7.  

 
oświadczam/y 

 
że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania 
osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, przez które 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, w szczególności: 
1) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) nie pozostaję 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. 

  
 

…………………………………..………………………… 
(miejscowość  i data)  

 

………………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

................................................................................................ 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


