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Kraków, 23 czerwca 2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/2014 

 

1. Przedmiot zapytania: 

GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków dla potrzeb projektu 

pt. „Y - Custom” – rzetelna wiedza w modelu SOLOMO - miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, 

Priorytet  1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych, 

poszukuje dostawców: 

- serwerów wraz z dodatkowym osprzętem według poniższej specyfikacji: 

serwery typu blade 

ilość: 6 szt. 

Konfiguracja: Ilość: 

Obudowa 
Kasetowa/Blade umożliwiająca osiągnięcie koncentracji nie 

większej niż 16 serwerów w 10 U przestrzeni w szafie rack 19” 
1 

Procesor Intel® Xeon® Processor E5-2670 v2 (25M Cache, 2.50 GHz) 2 

Pamięć RAM 
16GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 16 GB Low Power RAM (1 x 16 

GB), 1 600 MHz 
8 

Kontroler dyskowy kontroler P220i/512 MB pamięci FBWC 1 

Interfejs sieciowy 10Gb 2P 534FLB FIO Adptr 1 

Dysk twardy 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT SC HDD 2 

Kabel zasilający  1 

Cechy: 

Warunki gwarancji 

i wsparcia  

 3 lata gwarancji, 

 czas reakcji serwisowej 2BD (do dwóch dni roboczych). 

Termin dostawy  dostawa do 5 tygodni od momentu złożenia zamówienia. 

 

 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) konfigurację zgodną ze specyfikacją zamieszczoną w pkt. 1 niniejszego Zapytania 

Ofertowego, 

b) cenę netto pojedynczego serwera, 

c) deklarację zgodności oferty ze specyfikacją, 
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d) informacje dotyczące warunków gwarancji i serwisu, 

e) termin ważności oferty, 

f) pełną nazwę Oferenta wraz z adresem lub siedzibą, numer telefonu kontaktowego oraz NIP, 

g) datę sporządzenia wraz z pieczątką i podpisem Oferenta. 

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 

a) ofertę należy sporządzić w oryginale w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, 

b) treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, 

c) oferta musi być kompletna i jednoznaczna, 

d) oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub przygotowana w inny trwały sposób 

oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Zaleca się 

ponumerowanie wszystkich stron oferty, 

e) oferta powinna być trwale spięta. 

 

4. Kryteria wyboru oferty: 

W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego planowany jest wybór dostawcy, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład 

której wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma 

charakter ostateczny. 

 

Przy ocenie składanych ofert, stosowane będą następujące kryteria: 

a) cena całościowa netto – waga max. 90 pkt 

 

sposób przeliczania Cmin/Cof * 90 pkt 

gdzie: 

Cmin – cena najniższej oferty 

Cof – cena badanej oferty 

 

b) gwarancja czasu reakcji nie dłuższa niż NBD (jeden dzień roboczy) – waga max. 10 pkt 

NBD (Next Business Day): gwarantowany czas podjęcia akcji serwisowej w następnym dniu 

roboczym od czasu zgłoszenia awarii  

sposób przeliczania: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt 

 

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – dostawa serwerów” należy składać 

osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia 7 lipca 2014 r. do godziny 17.00 (decyduje 

data wpływu) w siedzibie pod adresem: 

 

 



   

 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 

 

 DOTACJE NA INNOWACJE  

 

GRUPA INTERIA.PL  sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) 

os. Teatralne 9a 

31-946 Kraków 

Dział Obsługi Funduszy 

 

6. Osoba do kontaktu: 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:  

Paweł Fausek  - tel. 12 646 27 63; e-mail: pawel.fausek@firma.interia.pl 

 

7. Rozstrzygnięcie postępowania: 

a) oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone, 

b) zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru dostawcy,  

c) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne dokumenty prawnie obowiązujące. 
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