Bielsko-Biała dn. 2015-02-24

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.2/2015
na wykonanie usługi
1. Zamawiający
NASTER Maciej Sieracki,
NIP: 5471941443,
REGON: 072715697,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110
Opis projektu :
Zamawiający jest agentem firmy PGE (Polska Grupa Energetyczna). Jej działalność polega na
pośredniczeniu w podpisywaniu umów o dostarczanie energii do przedsiębiorstw z terenu całej Polski.
Organizacja planuje w dalszy rozwój oraz wzrost zatrudnienia i wolumenu podpisywanych umów.
Organizacja posiada jedną siedzibę, w której znajduje się Dział Administracyjny, Dział Finansowy, Zarząd
oraz Telemarketing. Firma posiada również sieć zdalnie pracujących Przedstawicieli Handlowych.
Planowany do realizacji projekt polegać będzie na wdrożeniu innowacyjnego systemu informatycznego w
przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych który pozwoli na
automatyzację procesów biznesowych oraz koordynację działań pomiędzy Naster a partnerami.

2. Przedmiot zamówienia
Dostawa elementów infrastruktury informatycznej dla potrzeb projektu „Wdrożenie zintegrowanego
systemu B2B wspierającego obieg umów i rozliczeń pomiędzy Agentem sprzedaży energii i jego
partnerami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Wymagania Zamawiającego
Zakup elementów infrastruktury:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zakup środków trwałych 1 x Szafa Serwerowa
Zakup środków trwałych 2 x Serwer (urządzenie)
Zakup środków trwałych 1 x Switch
Zakup środków trwałych 1 x UPS
Zakup środków trwałych 1 x Macierz dyskowa
Zakup środków trwałych 4 x dysk twardy
Zakup środków trwałych Certyfikaty - podpis kwalifikowany (9 zestawów)

Szczegółowe wymagania techniczne:
Naster będzie używać systemu w wersji hostowanej na własnych serwerach. Zdecydowano się na
budowę własnej serwerowni.
Serwery do poprawnego działania systemu przy planowanym obciążeniu 20 osób na raz musza posiadać
minimalną konfigurację:
 2x Six-Core E5-2420 (1.9-2.4 GHz, 15 MB cache, 7.2 GT/s, 1x 8GB RAM 1333MHz Dual Rank, 3x
300GB

Dla użytkowników systemu minimalne wymagania to:
 Komputer min. Pentium IV lub podobnej klasy z przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Chrome,
Mozilla Firefox lub Opera wydane po 2009r.
 Łącze internetowe min. 1Mbps

4. Termin realizacji
31 marca 2015

5. Sposób przygotowania oferty
Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone pisemnie (w tym elektronicznie)

6. Sposób, miejsce i termin składania oferty
Osobiście na adres
biura projektu

NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300
Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Elektronicznie

Na email : biuro@naster.eu

Termin składania ofert

Do dnia 2015-03-03 do godz. 12:00

Forma składania ofert

Wg wzoru formularza ofertowego (Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego)

7. Kryteria oceny ofert
Cena

100%

8. Osoby upoważnione do kontaktu
Maciej Sieracki

Tel. 609 895 733

Agnieszka Jabłońska

Tel. 502 667 641

Zastrzegamy sobie prawo do:
- częściowego skorzystania z oferty
- nieskorzystania z oferty
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Zamówienie udzielane będzie w związku z realizacją projektu :
„Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B wspierającego obieg umów i rozliczeń pomiędzy
Agentem sprzedaży energii i jego partnerami” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Do:
NASTER Maciej Sieracki,
NIP: 5471941443,
REGON: 072715697,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Komorowicka 110
Składam ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 03/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi z
dnia 2015-02-24
Nazwa i adres oferenta : ………………………………………………………………………………
Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………………………….
Okres ważności oferty (co najmniej 30 dni) :…………..……………………………………………
Oferta cenowa :
Przedmiot

Cena netto

Uwagi

Dostawa elementów infrastruktury informatycznej dla
potrzeb projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu
B2B wspierającego obieg umów i rozliczeń pomiędzy
Agentem sprzedaży energii i jego partnerami”
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oświadczenie oferenta :
1. Oferent oświadcza, że zapoznał się ze wymaganiami Zamawiającego.
2. Oferent oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności.
3. Oferent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
………………….
Podpis oferenta

