Gdańsk, 11.07.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/UE
na zakup macierzy Hybrid HA SSD+SAS, przewidzianych do nabycia w związku z
planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach podziałania 2.2.1 Inwestycje
profilowane- wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

IQ PL Sp. z o.o.
ul. Geodetów 16
80-298 Gdańsk
NIP: 5832736211, REGON: 192478853, KRS: 0000007725
osoba do kontaktu: Krzysztof Lendzion
e-mail: lendzion@iq.pl
tel.: +48.583260990


OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE : www.iq.pl



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu, który dostarczy NOWEGO
przedmiotu zamówienia tj. macierz Hybrid HA SSD + SAS (1 szt.) o poniższych cechach:


Pojemność: min 20 TB



min 15 000 IOPS iSCSI



obsługa NFS



deduplikacja



kompresja



gwarancja co najmniej na 3 lata NBD

CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych



TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zlecenia – do 30.09.2016 r.



WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:


Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenia zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;



Wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kar;



Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez
powiązanie rozumie się:





uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;



posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;



pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;



pozostawienie 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;



pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego i wystawi
fakturę na całość przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem
odbioru „bez uwag” z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni;



KRYTERIA WYBORU OFERTY



CENA
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona
według poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach

Liczba punktów = 100% x

--------------------------------------------------------------------Cena brutto oferty badanej





Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
liczbę punktów (max: 100 pkt);



Jeżeli Uczestnik postępowania, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejszą, odmówi przyjęcia zamówienia/podpisania umowy z
Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i
oceny;



Nie będą rozpatrywane oferty niezgodne z opisem przedmiotu
zamówienia,
częściowe/wariantowe,
złożone
przez
podmiot
niespełniający warunków udziału w postępowaniu, złożone po terminie
przyjmowania ofert;



Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający
ofertę.

WARUNKI SKŁADANIA OFERTY
Wykonawca może złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania lub w innej formie z zachowaniem poniższych
informacji
Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:


Pieczątkę firmową Wykonawcy;



Datę sporządzenia oferty, datę ważności oferty;



Adres siedziby, adres mail, nr telefonu, NIP;



Czytelny lub opatrzony pieczątką imienną podpis osoby upoważnionej do
reprezentacji przedsiębiorstwa;



Cenę netto i brutto (w walucie PLN).

Oferta może być przekazana na adres e-mail: lendzion@iq.pl , osobiście w
siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: ul. Geodetów nr 16, 80298 Gdańsk (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
Termin składania oferty upływa w dniu 18.07.2016r. do godziny 16.00.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA


Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru
najkorzystniejszej oferty.



Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej
Zamawiającego www.iq.pl



POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:


zmiany warunków udzielenia zamówienia;



unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;



nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;



pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia
29 styczni 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych, dlatego też nie jest możliwe stosowanie
środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

…………………………………………..

Załącznik:


Załącznik nr 1- wzór formularza oferty

Załącznik nr 1
………………………...
(miejscowość, data)

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(nazwa, adres, NIP, e-mail Wykonawcy)

IQ PL Sp. z o.o.
ul. Geodetów 16
80-298 Gdańsk

OFERTA

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/UE z dnia 07.07.2016 , które wpłynęło
mailem/pocztą/osobiście* w dniu …………………..., w związku z ubieganiem się przez firmę IQ PL
Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Przedsiębiorstwa Działanie
2.2. Inwestycje profilowane Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne
przedstawiam ofertę na: przedmiotową macierz Hybrid HA SSD + SAS (1szt)
*niepotrzebne skreślić

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w
ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 01/07/UE zgodnie z poniższą ofertą:
Parametry macierzy Hybrid HA SSD + SAS:



Pojemność: …………………….TB



……………………. IOPS iSCSI



obsługa NFS



deduplikacja



kompresja



gwarancja co najmniej na ……………….. lata

Oświadczam, iż Wykonawca oraz przedmiot dostawy spełnia wszystkie wymagania/warunki
określone przedmiotem zapytania ofertowego.
Cena łączna przedmiotu zamówienia:


CENA NETTO: ………………..……… waluta: zł



CENA BRUTTO: ……………..……… waluta: zł

Termin ważności oferty: ……………………………………………..…………. licząc od dnia sporządzenia
niniejszej oferty.

………………………………
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)

