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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.3 Z DNIA 30.05.2018 
 

 
Zakup realizowany w ramach projektu dofinansowanego z III osi priorytetowej „Rozwój potencjału 

innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Opcja.pl Sp. z o.o. 
ul. Jakubowska 22/5, 03-902 Warszawa 
 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Dominik Ostrowski 
email: oferty@opcja.pl 
tel.: 22 462 69 69 
 

3. Nazwa Projektu: 
Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu Antyspam 
 

4. Tryb udzielania zamówienia: 
Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności – konkurs ofert 
 

5. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 
30 maja 2018r. 
 

6. Termin składania ofert: 
7 czerwca 2018r. 
Za moment złożenia oferty uważa się moment wpływu oferty do Zamawiającego (oferty złożone po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane) 

 
7. Sposób i miejsce składania ofert: 

Oferty można składać w formie pisemnej, osobiście lub za pomocą poczty/kuriera do biura Zamawiającego 
na adres: 
Opcja.pl Sp. z o.o. 
ul. Jakubowska 22/5, 03-902 Warszawa 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: oferty@opcja.pl  
 

8. Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające: 
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryterium, 
oceniane na podstawie złożonej oferty oraz oświadczenia będącego załącznikiem do formularza zapytania 
ofertowego. Niespełnienie poniżej wskazanego kryterium, skutkować będzie odrzuceniem oferty: 

 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. 
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 przeprowadzaniem 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. 
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9. Termin realizacji przedmiotu oferty: 
Termin realizacji zamówienia – ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 
20.06.2018 r. 
 
Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający niezwłocznie zawrze z wyłonionym Wykonawcą 
Zamówienia umowę.  

 
 Termin wykonania może ulec wydłużeniu w stosunku do zadeklarowanego z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy usługi np.: działania stron trzecich niezależne od wykonawcy i zamawiającego, przyczyn 
technicznych na które wykonawca i zamawiający nie mieli wpływu. 

 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia realizacji. 
Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zmiana postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego 
z Instytucją Pośredniczącą.   
 

10. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 

a) serwera backup (1 szt.) – specyfikacja nr 1 
b) serwerów obliczeniowych (8 szt.) – specyfikacja nr 2 
c) serwerów dyskowych (6 szt.) – specyfikacja nr 3 
d) kart sieciowych (18 szt.) – specyfikacja nr 4 
e) urządzeń sieciowych (4 szt.) – specyfikacja nr 5 

zgodnie z zakresem podanym w specyfikacjach załączonych do zapytania ofertowego. 
 
11. Kod Wspólnego Słownika Zamówień 

48821000-9 Serwery sieciowe 
32424000-1 Infrastruktura sieciowa 

 

12. Kryteria wyboru oferty 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
Cena całkowita brutto - 50 pkt. (50%) 
Całościowa cena brutto [waga 50 %], punktacja od 0 do 50 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie 
koszty wykonania zlecenia 
 

Cena brutto oferty najniższej 
------------------------------------  x 100 x 50% (waga kryterium) = ilość punktów 

Cena brutto oferty badanej 

 

Okres gwarancji na sprzęt z uwzględnieniem napraw serwisowych, aktualizacji systemowych i 
dostarczenia sprzętu zastępczego – 10 pkt. (10%) 
 
Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, licząc od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

• 36 miesięcy – 0 punktów, 

• 48 miesięcy – 5 punktów, 

• powyżej 48 miesięcy – 10 punktów 
 
Czas reakcji od zgłoszenia do usunięcia awarii – 40 pkt. (40%) 
 
Czas reakcji nie może przekroczyć 24 godzin. 
 

• powyżej 4h – 0 punktów, 

• od 3h do 4h – 10 punktów, 

• od 2 do 3h – 20 punktów,  

• od 1h do 2h – 30 punktów, 

• do 1h – 40 punktów 
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1. Ostateczna ocena będzie sumą punktów z podanych kryteriów. Maksymalna liczba punktów do 

uzyskania wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą punktowa 
ocenę z wszystkich wyżej wymienionych kryteriów. 

2. Oferta musi zostać wyrażona w polskich złotych.  
3. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty będzie się kierował elementarnymi zasadami 

obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, w szczególności zasadą 
przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą 
swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji  i równego traktowania 
wykonawców na rynku. 

4. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy Oferent pominie, 
jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. W danym kryterium. 

 
13. Szczególne uprawnienia Zamawiającego: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia 

oferta, 
b) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy 
c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

bez podania przyczyny, 
2. W przypadkach, których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 

żadne roszczenia odszkodowawcze. 
 
14. Dodatkowe postanowienia: 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie zamawiającego: 
https://www.opcja.pl/zapytania-ofertowe/ 

2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. 
3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie 

udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Informacja o wyniku postepowania zostanie umieszczone na stronie internetowej Bazy 

Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie 
zamawiającego: https://www.opcja.pl/zapytania-ofertowe/ 

5. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie 
umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

6. Termin związania z ofertą, co najmniej 20 dni od dnia jej wystawienia.  
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu z następujących powodów: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta, 
c) okoliczności siły wyższej, 
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 

realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie 
zobowiązany. 

8. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy. 
 
15. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być złożona na druku „formularz oferty” (załącznik nr 1) wraz z kompletem 
oświadczeń (załączniki 2 i 3) 

2. Oferta powinna zawierać: 
a) Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP), 
b) Datę przygotowania i termin ważności oferty, 
c) Zakres i szczegółowy opis oferowanych dostaw w ramach oferty, 
d) Cenę całkowitą netto i brutto, 
e) Okres gwarancji w miesiącach, 
f) Czasu reakcji w godzinach, 
g) Warunki i termin płatności, 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.opcja.pl/zapytania-ofertowe/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.opcja.pl/zapytania-ofertowe/
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h) Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, 
i) Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 
j) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

3. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 
4. Wszystkie koszty ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 
16. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe 

Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru 
wykonawcy zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 

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


