Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa
tel. 34 341 17 61
Znak sprawy: SA.261.9.2019.AN

ZAPYTANIE OFERTOWE
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAPRASZA W DRODZE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP,
DOSTAWĘ i MONTAŻ SERWERA NA POTRZEBY CZĘSTOCHOWSKIEGO
CENTRUM ŚWIADCZEŃ.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy postępowanie podlega wyłączeniu ze stosowania ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) .

1. ZAMAWIAJĄCY:
Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa
NIP: 573-28-75-373
tel. 34 341 17 61
e-mail: zamowienia@ccs.czestochowa.pl
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż serwera na potrzeby
Częstochowskiego Centrum Świadczeń.
Kod CPV - 48820000-2

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż serwera na potrzeby
Częstochowskiego Centrum Świadczeń wraz z usługą wdrożenia i wirtualizacji
systemu backup zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 5 dni od daty
zawarcia umowy. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika,
montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie i
przekazanie do użytku oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, musi być
sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać
wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu
zamówienia, a także wolny od wad oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta na rynek polski.
5. Wykonawca wraz z dostawą winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji
dla użytkownika w formie papierowej lub/i elektronicznej.
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6. Wszystkie koszty związane z dostarczaniem zamawianego sprzętu komputerowego do
Zamawiającego w tym koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia
ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zapewni również świadczenie usług serwisu, napraw gwarancyjnych,
konsultacji i pomocy technicznej dotyczącego przedmiotu Zamówienia przez okres i
na zasadach określonych w umowie.
8. Podłączenie i konfiguracja muszą zostać dokonane zgodnie z aktualną wiedzą
techniczną i zaleceniami producenta serwerów oraz przez osobę/y odpowiednio
wykwalifikowane. W tym celu Wykonawca zapewni realizację podłączenia i
konfiguracji przez minimum jedną osobę, która posiada ważny certyfikat i/lub
zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji/wiedzy
wystawione przez producenta serwerów.
9. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru do momentu odbioru
dostawy przez Zamawiającego.
10. Warunki dotyczące gwarancji:
1) gwarancja obejmuje między innymi:
- usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także doprowadzanie do
spełnienia deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych
serwera;
- naprawę uszkodzeń serwera (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych wyłącznie przez
Zamawiającego),
- usuwanie usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu serwera, wymiany
gwarancyjne uszkodzonych elementów lub serwera, w miejscu dostawy;
- konsultacje i pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania serwera,
- dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronach producenta serwera
oraz poprawek i aktualizacji oprogramowania dostarczonego wraz z serwerami,
- przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania serwera,
- diagnozę serwera,
- dojazdy i transport niezbędny do wykonywania czynności serwisowych,
- przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy
- inne czynności niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji
2) czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia
usterki, przekazanego w formie ustnej lub elektronicznej;
3) czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 24 godz. od daty przyjęcia
zgłoszenia;
4) czas naprawy gwarancyjnej nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze od czasu
przystąpienia do naprawy.
6) dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji, obliguje
Wykonawcę do jego wymiany w terminie 5 dni roboczych od daty powtórnego
zgłoszenia awarii;
7) gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy bądź wymiany uszkodzonego
serwera.
8) W przypadku wymiany serwera na nowy, Zamawiający wymaga, aby nowy serwer
posiadał co najmniej takie same parametry i funkcjonalności, jak serwer zaoferowany
w ofercie Wykonawcy.
9) W przypadku awarii dysku twardego, Wykonawca w terminie określonym w
punkcie 4 wymieni dysk na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu
uszkodzonego dysku i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika
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Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany
serwer, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.
11. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w okresie
przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje będą zrealizowane w
okresie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy.
12. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami
określonymi przez Zamawiającego.
13. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany
serwer, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
- Parametry techniczne - Załącznik nr 2
- Wzór umowy - Załącznik nr 5
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ ORAZ WARUNKI
NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu i udzieleniu zamówienia jest spełnienie przez
Wykonawcę łącznie wszystkich warunków potwierdzających ich spełnienie w
Formularzu Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 4 zapytania
ofertowego oraz akceptacja umowy.
2. Złożona oferta powinna zawierać:
- Formularz oferty zawierający całkowitą cenę ofertową – Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego,
- Formularz cenowy zawierający ceny jednostkowe brutto - Załącznik nr 3 ,
- Formularz Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego (Sekcja ds.
Administracyjno – Kancelaryjnych, I piętro) lub w formie w elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@ccs.czestochowa.pl, w terminie do dnia 18 czerwca 2019r. do godziny 15:00. Za
dzień złożenia oferty w terminie uznaje się dzień jej wpływu do Częstochowskiego Centrum
Świadczeń. Dokumenty ofertowe w formie pisemnej powinny być złożone w zamkniętej
kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy oznaczonej: ,,Oferta na zakup, dostawę oraz
montaż serwera'', natomiast w formie elektronicznej z tematem ,,Oferta na zakup, dostawę
oraz montaż serwera''’’ wraz z wymaganymi w zapytaniu ofertowym załącznikami.

7. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT:
1. Najniższa cena – 80%
Okres udzielonej gwarancji – 20%
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Cena
Oferta Wykonawcy za najniższą cenę uzyskuje max. 80 punktów. Pozostałe oferty
otrzymają odpowiednią ilość punktów wg wzoru:
P 1=

Cn
×80
Cb
¿

gdzie:
P1 – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty

najniższa cena
----------------------------cena w badanej ofercie

x 80

końcowa wartość punktowa oferty = ilość punktów za ‘’cenę’’
Cenę należy podać w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do
1 grosza). Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglić ją do pełnego grosza w taki sposób,
że końcówki poniżej 0,5 gorsza pomija się, a końcówki 0,5 grosza oraz powyżej
zaokrągla się do 1 grosza.
Cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.

Okres udzielonej gwarancji
Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),. Liczba punktów jaką można uzyskać dla
tego tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Gb
G1= Gn

x 20

gdzie:
G1 – liczba punktów
Gn – oferta z najdłuższym okresem gwarancji
Gb – okres gwarancji wskazany w badanej ofercie
Wykonawca, którego
postępowanie.

oferta

otrzyma

najwyższą
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Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi
określone w istotnych warunkach zamówienia i otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, do
Wykonawców tych zostanie przesłane dodatkowe zapytanie ofertowe w celu
rozstrzygnięcia postępowania. Podana wówczas cena ofertowa, nie może być wyższa
niż cena zaoferowana w ofercie pierwotnej.

8. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie ,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną
przez osoby uprawnione.
3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania
ofertowego, zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zawierać będzie błędy w obliczaniu ceny oraz Wykonawca nie wykaże
spełnienia warunków udziału w oświadczeniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
6. Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego), zawierający wykaz i ilość zamawianego towaru, a następnie
przenieść ją do formularza ofertowego.
7. Cena powinna obejmować wszelkie koszty i nakłady jakie poniesie Wykonawca z
tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.
8. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia
braków formalnych oferty oraz złożenia wyjaśnień.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania
ofertowego.
11. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi tylko tego
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z którym to
Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy
stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego oraz informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
12. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Zamówienie zostało wysłane do pięciu losowo wybranych Wykonawców oraz
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
14. Dodatkowych informacji oraz wszelkich wyjaśnień mogą udzielić uprawnione osoby:
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• w zakresie procedury: Anna Nabiałczyk: anabialczyk@ccs.czestochowa.pl, Alicja
Kleszcz: akleszcz@ccs.czestochowa.pl – tel. (34) 341 17 61;
•
w
zakresie
przedmiotu
zamówienia:
Przemysław
Wójcik:
pwojcik@ccs.czestochowa.pl – tel. (34) 341 17 61;

9. ZAŁĄCZNIKI;
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Parametry techniczne
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
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