
 

 

 
ZDT.040.2.1. 2018 

         Olsztyn, dnia 6.04.2018 r.  
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 
I.  Przedmiot zamówienia :  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia wsparcia technicznego urządzeń i 

systemów serwerowych ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie następujących elementów: 

LP Urządzenie system  Ilość 

1 DELL POWEREDGE M610 6 

2 DELL POWER VAULT TL4000 1 

3 DELL EQUALLOGIC PSM4110 2 

4 DELL POWEREDGE M1000E 1 

5 DELL FORCE10 MXL 10 4 

6 DELL POWERCONNECT 6224F  1 

7 D-LINK 24P 30 

8 UNIFI AP 25 

9 DELL SONICWALL 1 

10 VMWARE VSPHERE 5.5 STANDARD FOR 

1 CPU 

12 

 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00, oprócz świąt i innych 

dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowe informacje dotyczące  urządzeń (numery 
seryjne, licencje itp.) zostaną udostępnione w dniu podpisania umowy. 
2. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa serwisowa związana z usuwaniem awarii 

urządzeń i systemów informatycznych wymienionych w ustępie 1. Zamówieniem nie jest 

objęty zakup przedłużenia gwarancji u producentów tych urządzeń i systemów.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunków i wzajemnych zobowiązań 

zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

 

II. Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc   

ul. Jagiellońska 78 

10-357  Olsztyn  

Strona: www.pulmonologia.olsztyn.pl  

E-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl  

Godziny urzędowania: 7.25 – 15.00  

Telefon  89/53-29-01, fax 89/ 532 29 76 

 
III. Warunki udziału w postępowaniu:  



 

 

3.1. Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące 

posiadania kompetencji lub uprawnień i zdolności technicznej lub zawodowej w 

realizacji usług tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia.  

Na potwierdzenie powyższego warunku oferent załączy wykaz osób skierowanych 

do realizacji przedmiotu zamówienia spełniających poniższe wymagania: 

Pracownicy z ramienia WYKONAWCY - inżynierowie, będą posiadać stosowne 

uprawnienia zawodowe i certyfikaty do obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów 

oraz min. 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu systemami i urządzeniami 

wymienionymi w §  2 projketu umowy. Wymagane kompetencje i certyfikaty 

pracowników WYKONAWCY usługi – co najmniej dwie osoby w każdej z niżej 

wymienionych kompetencji: 

1.1. Microsoft Certified Solution Expert, 

1.2. Dell Certified Professional – server, 

1.3. Dell Certified Professional – storage, 

1.4. Dell Certified Professional – networking, 

1.5. VMware VCP6-DCV, 

1.6. VMware VCP6-DTM. 

3.2. Wybrany wykonawca winien posiadać  przez cały okres trwania umowy , że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 1 000.000 zł. 
Polisa będzie stanowić  załącznik nr 2 do umowy. 

 

V. Kryterium oceny ofert 
  
Cena - 100%  

Cena ofertowa obejmować powinna wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:  

1. Termin realizacji : od dnia 15 kwietnia  2018r. godz. 00.00 do 31 stycznia  2019 r. do godz. 
00.00. 

 
VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:  
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

2. Sporządzony przez oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, 

formularz ofertowy.  

3. Sporządzony przez oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 wykaz osób 

skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.  



 

 

 

VIII. Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; 

3.  Załącznik nr 3 – Projekt umowy;  

IX. Informacje dodatkowe:  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podania przyczyny.  

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Jolanta Grabińska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, tel. 0 89/532-29-01. 

 

Oferent musi przygotować i podpisać Ofertę w wersji papierowej, opatrzoną dopiskiem „ 

Oferta – dotyczy: Oferta na wsparcie techniczne urządzeń i systemów serwerowych ( 

ZDT.040.2.1.2018)”. 

Ofertę należy dostarczyć (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) w podpisanej kopercie na 

adres Zamawiającego, nie później niż do dnia  10 kwietnia 2018   r.  do godz. 12.00 na adres: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  

Ul. Jagiellońska 78 

10 – 357 Olsztyn  

(Sekretariat)  

         

        Z-ca Dyrektora  

        Ds. Technicznych 

                Jolanta Grabińska 

 

 


