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Zapytanie ofertowe 

 

na 
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Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach Działania 8.2 POIG pn. „Wdrożenie systemów 

automatyzujących współpracę z kooperantami biznesowymi firmy Docufield”, numer umowy UDA-

POIG.08.02.00-30-077/13-07. 
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W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Działania 8.2 POIG pn. „Wdrożenie systemów 
automatyzujących współpracę z kooperantami biznesowymi firmy Docufield”, numer umowy UDA-
POIG.08.02.00-30-077/13-07, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację 
dostawy serwera dla systemu Terminali Pocztowych oraz licencji na oprogramowanie systemu 
zdalnego doładowywania Terminali Pocztowych. 
 
Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym zamieszczono na stronie: www.docufield.com oraz w siedzibie 
firmy przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu. 
 
§ 1 Opis projektu 
 
Projekt polega na wdrożeniu w działalności Zamawiającego dwóch systemów B2B: ERP/ CRM oraz 
obsługi Terminali Pocztowych. Celem projektu jest usprawnienie procesów biznesowych 
Zamawiającego z jego obecnymi i przyszłymi partnerami biznesowymi.  
 
 
§ 2 Przedmiot zapytania ofertowego 
 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa serwerów dla systemu Terminali 
Pocztowych – 2 szt. mający na celu stworzenia w pełni odizolowanego od wszystkich pozostałych 
systemów spółki środowiska informatycznego dedykowanego do funkcjonowania systemu obsługi 
Terminali Pocztowych. 
 
Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje dostawę wszystkich poniższych pozycji:  
 

1. Serwer dla systemu Terminali Pocztowych – 2 szt. 
 

Parametry minimalne: 
- umożliwiające utworzenie minimum 4 vCPU, 
- min. 6 GB pamięci RAM na jeden vCPU, 
- min. 8 x 600 GB SAS 6Gbps 3,5-in 15K RPM, 
- możliwość montażu w szafie RACK. 
 

2. System operacyjny – Windows serwer Standard 2 szt. 
 
Parametry techniczne: Windows Serve Standard 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc OPEN 
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§ 3 Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym 
 
Maksymalnie do 30 września 2015 r. 
 
§ 4 Kryteria obligatoryjne formalne 
 
Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i złożenie 
oświadczeń wg wzoru, a w tym: 

a) opatrzenie oferty datą sporządzenia, danymi teleadresowymi Oferenta (pełna nazwa, adres 
siedziby, tel., NIP, REGON) oraz podpisanie jej i opieczętowanie przez upoważnioną osobę, 

b) podanie ceny łącznej netto oraz brutto zapytania ofertowego w PLN, 
c) podanie terminu realizacji zamówienia, 
d) potwierdzenie terminu związania ofertą - minimum 30 dni. 

 
 
§ 5 Kryteria punktowane 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium: 

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia  –  100 % 
 

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 =  
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗
 𝑥 100 

 
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 
§ 6 Termin składania ofert 
 
Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2015 o godzinie 16:00. Oferty złożone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
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§ 7 Miejsce i sposób składania oferty 
 
Oferty należy składać w formie elektronicznej pdf na adres email: zamowienia@docufield.com lub w 
formie papierowej w siedzibie firmy przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu. 
 
§ 8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) Zmiany warunków udzielenia zamówienia, 

2) Unieważnienia postępowania, 

3) Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

4) Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych 

określonych w tej ustawie. 

 
§ 9 Załączniki 

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy  

 

Z poważaniem, 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy 
 

 
......................................, dnia ........................... roku 

(miejscowość)                          (data)                
 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
Docufield Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 

 
 

OFERTA NA 

DOSTAWĘ SERWERÓW DLA SYSTEMU TERMINALI POCZTOWYCH ORAZ LICENCJI NA 

OPROGRAMOWANIE SYSTEMU ZDALNEGO DOŁADOWYWANIA TERMINALI POCZTOWYCH  

  

 
I. Oferta złożona przez Wykonawcę/podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie: 
 

 Nazwa Adres 

1   

2   

 
II. Osoba do kontaktu: 

 

Instytucja  

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

NIP  

Fax  

e-mail  

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w 

Zapytaniu ofertowym za cenę: 
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A. SERWER DLA SYSTEMU TERMINALI POCZTOWYCH – SZT. 2 

L.p. Nazwa 

1 Serwer dla systemu Terminali Pocztowych – 2 szt. 
 
Parametry minimalne: 
- umożliwiające utworzenie minimum 4 vCPU, 
- min. 6 GB pamięci RAM na jeden vCPU, 
- min. 8 x 600 GB SAS 6Gbps 3,5-in 15K RPM, 
- możliwość montażu w szafie RACK. 

 
Cena łączna netto: .........................  PLN (słownie ….......................................................) 
VAT :   .........................  PLN (słownie ….......................................................) 
Cena łączna brutto: .........................  PLN (słownie ….......................................................) 
 

B. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE SYSTEMU ZDALNEGO DOŁADOWYWANIA TERMINALI 

POCZTOWYCH (SYSTEM) 

L.p. Nazwa 

1 System operacyjny – Windows serwer Standard 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc OPEN – 2 szt. 

 
Cena łączna netto: .........................  PLN (słownie ….......................................................) 
VAT :   .........................  PLN (słownie ….......................................................) 
Cena łączna brutto: .........................  PLN (słownie ….......................................................) 
 

III. Termin zakończenia realizacji działań promocyjnych lub przedmiotu zapytania ofertowego: 
…………………………. 

IV. Termin związania z ofertą: ……………………….. dni (minimum 30 dni) 
 
Składamy następujące oświadczenia: 
 
Potwierdzamy gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanych terminach. 

1. Oświadczamy, że znamy i akceptujemy warunku realizacji zamówienia określone w zapytaniu 
ofertowym oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do 
udostępniania potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
................................dnia.................................2015 r. 

 
 

    ............................................................................ 
(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych) 


