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GLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice 
NIP: 6312333447     
www glimat .pl 
e-mail: marcinek@glimat.pl 
 
          
Nasz znak: 2/17 Gliwice, dn.19.09.2017 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 
dotyczy zamówienia na serwery w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych narzędzi 
zarządczych i handlowych w postaci systemu informatycznego w typie B2E (ERP, w tym CRM), B2B 
oraz B2C do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi drogą do wzrostu pozycji 
konkurencyjnej firmy.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020.  

 

I.  ZAMAWIAJ ĄCY 
 

GLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice 
KRS: 0000075984 
NIP: 6312333447 

 
II.  OPIS PRZEDMIOTU DOSTAWY      

 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: 

 
Serwer- 2 szt.  KOD CPV: 48821000-9 
 
Rodzaj zamówienia: dostawa. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1. 
 

3.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: glimat.pl oraz w DZ.U. UE. 
 

III. TERMIN WYKONANIA DOSTAWY  
 

Termin wykonania przedmiotu dostawy: do 30.11.2017 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
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Oferta powinna: 
- być opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- wskazywać 30 dniowy okres związania ofertą od daty jej złożenia, 
- zawierać  oświadczenie o  braku  powiązań osobowych i kapitałowych  między oferentem 
(dostawcą) a  adresatem  oferty / zamawiającym, 
- być podpisana czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta (osoby prawne) 
lub przez oferenta (osoby fizyczne).  
 

Do formularza ofertowego oferent jest zobowiązany dołączyć: 
- odpis KRS/CEIDG oferenta, 
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
- dokument poświadczający, że przedmiot zamówienia jest produkowany zgodnie z normami 
ISO 9001 oraz ISO 14001, 
- oświadczenie oferenta potwierdzające, że serwis przedmiotu zamówienia będzie realizowany 
przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, 
- dokument potwierdzający, że serwis przedmiotu zamówienia będzie realizowany zgodnie z 
wymaganiami normy ISO 9001, 
- deklarację zgodności CE dla przedmiotu zamówienia. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

a) poczty elektronicznej na adres: marcinek@glimat.pl (w formacie pdf w formie skanu 
podpisanej oferty sporządzonej zgodnie z innymi wymaganiami przewidzianymi dla 
sporządzania ofert w niniejszym postępowaniu),  

b) poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  
GLIMAT sp. z o.o., ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice 

 
do dnia 13.10.2017 g. 16.00 wraz z załączonym wydrukiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 
VI. OCENA OFERT  
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami oraz ich wagami: 
 
1. Cena netto - waga 60% 
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Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na 
podstawie następującego wzoru: 
 
Kc = (Cn/Co) x 100%, gdzie 
 
Cn – najniższa zaproponowana cena netto, 
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie, 
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”. 
 
2.    Czas naprawy serwisowej i czas wymiany sprzętu w ramach gwarancji – waga 40 % 
Czas naprawy serwisowej– liczony w godzinach roboczych (za godziny robocze uznaje się 
godziny w przedziale od 08.00 do 16.00 od pon. do pt.- dalej jako „GR”) okres od otrzymania 
przez wykonawcę zawiadomienia o awarii, usterce lub innym problemie powstałym w związku z 
funkcjonowaniem przedmiotu zamówienia (dalej jako: „Usterka”) do usunięcia Usterki i 
przywrócenia mu pełnej sprawności, obowiązujący Oferenta w okresie obowiązywania 
gwarancji. 
Czas wymiany sprzętu- w razie stwierdzenia braku możliwości dokonania skutecznej naprawy 
serwisowej w gwarantowanym czasie, liczony w godzinach roboczych okres od otrzymania przez 
wykonawcę zawiadomienia o Usterce do wymiany sprzętu na nowy. 
 
Oferent może zaproponować następujące łączne wartości dla czasu naprawy serwisowej i czasu 
wymiany sprzętu na nowy: 

 
1. Czas naprawy serwisowej- 8 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy- 16 GR – 100 pkt.  
2. Czas naprawy serwisowej- 12 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 24 GR – 80 pkt.  
3. Czas naprawy serwisowej- 16 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 32 GR – 60 pkt.  
4. Czas naprawy serwisowej- 20 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 40 GR – 40 pkt.  
5. Czas naprawy serwisowej- 24 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 48 GR – 20 pkt.  
6. Czas naprawy serwisowej- 28 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 56 GR – 0 pkt.  

 
Oferent nie może modyfikować proporcji czasu naprawy serwisowej względem czasu wymiany 
sprzętu na nowy w ramach danej pozycji od 1. do 6. (przykładowo oferent nie może zaoferować 
czasu naprawy serwisowej 16 GR i czasu wymiany sprzętu na nowy 16 GR). Brak podania 
jakiejkolwiek wartości będzie traktowany przez Zamawiającego jako brak złożenia ważnej 
oferty. 

 
Crs – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas naprawy serwisowej i czas 
wymiany sprzętu w ramach gwarancji”. 
 
Łączna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 
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   S = Kc x 60 % + Crs x 40 % 
 
Gdzie:  S – suma uzyskanych punktów; 
 Kc – punkty w ramach kryterium: cena netto; 

 Crs – punkty w ramach kryterium: czas naprawy serwisowej i czas wymiany sprzętu w ramach 
gwarancji. 
 
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie 
końcowej. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych warunków udziału w postępowaniu. 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.glimat.pl 

 
IX. DODATKOWE INFORMACJE  
1. Dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu- Adam Marcinek        
pod numerem telefonu 601-47-28-52 oraz adresem email: marcinek@glimat.pl 
2. Niniejsze postępowanie podlega Regulaminowi udzielania przez GLIMAT sp. z o.o. 
zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dostępnego 
pod adresem internetowym www.glimat.pl 
3. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty powiązane z nim kapitałowo lub osobowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.  
 
X. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (ISTOTNE P OSTNOWIENIA 
UMOWY) 
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Za istotne postanowienia umowy, która ma być zawarta w ramach niniejszego postępowania,  
Zamawiający uznaje wymogi wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wskazane w punkcie II 
powyżej oraz Załączniku nr 1, a także: 
 
1. Klauzula wskazująca na miejsce rozwiązywania sporów zgodne z siedzibą Zamawiającego. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie 
może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 

4. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia 
faktury i postawienia wynagrodzenia Wykonawcy w stan wymagalności. 

5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu faktury VAT.  

6. Przedmiot umowy zostanie doręczony wraz z niezbędną dokumentacją niezbędną do 
prawidłowego z niej korzystania (instrukcja, karta serwisowa, karta gwarancyjna). 

7. W przypadku podjęcia czynności serwisowych Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego o planowanym terminie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia. 
Termin ten jest dla Wykonawcy wiążący. Termin ten nie może być dłuższy niż zaoferowany 
przez Wykonawcę w ofercie pod rygorem kar umownych.  

8. Kary umowne obciążające wykonawcę za: 
a) nieterminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia (200 zł za każdy dzień 
opóźnienia); 
b) przekroczenie czasu naprawy serwisowej lub wymiany sprzętu na nowy względem 
zadeklarowanego w ofercie (50 zł za każdą godzinę roboczą opóźnienia); 

  c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (20.000 zł); 
  d) nieterminowy czas realizacji świadczeń wynikających z uprawnień Zamawiającego z  

tytułu rękojmi za wady (50 zł za każdy dzień opóźnienia). 
9. Gwarancja obowiązująca przez 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
powinien zapewnić możliwość zgłaszania awarii w trybie 24hx7dnix365dni telefonicznie, faksem, e-mail. 
Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez serwis 
Dostawcy sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu.         
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. Serwis 
urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 
Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. 

 
 
XI. ZAŁ ĄCZNIKI 
1. Opis przedmiotu zamówienia  
2. Wzór formularza ofertowego. 
 
 
 



Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

* dane obligatoryjne 
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Specyfikacja serwera w obudowie rack  
Parametry techniczne: Wymagane minimalne:  

Obudowa  Rack z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" Hot Plug 

Płyta główna  Płyta główna z możliwością zainstalowania min. 2 procesorów.  

Procesor  

2 procesory minimum 8 rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z 
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie minimalnej wydajności 
na poziomie 11144 na podstawie cpubenchmark.net 

Chipset  Dedykowany przez producenta procesora   

Pamięć RAM  

Minimum 124 GB pamięci RAM, przy tej wielkości pamięci ram, połowa 
slotów powinna być wolna, umożliwiając dalsza rozbudowę 
płyta powinna obsługiwać do 384GB, na płycie głównej powinno znajdować 
się minimum 16 slotów przeznaczonych dla pamięci  
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, 

Diagnostyka  Wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd błędów na przednim panelu 

Sloty PCI Express  
Minimum 7 złącza PCI Express, w tym:  

 3 złącza low profile 
 4 złącza pełnej wysokości 

Karta graficzna  Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024  
Wbudowane porty  min. 4 portów USB 2.0 , 4 porty RJ45, port VGA, min. 1 port RS232  

Interfejsy sieciowe  Minimum 4 porty Gibabit Ethernet, minimum 1 porty 10Gigabit Ethernet 

Wewnętrzny moduł SD  
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami 
SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy 
redundantnymi kartami SD.  

Kontroler dysków  
Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów 
RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50  

Wewnętrzna pamięć 
masowa  

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD 
Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 200GB SSD 
skonfigurowane fabrycznie w RAID 1.  
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Napęd optyczny  Wbudowany napęd DVD-ROM  
Mysz  Optyczna USB  

Klawiatura  Qwerty USB  

System diagnostyczny  
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz 
temperaturze.  

Zasilacze  2 Redundantne zasilacze o mocy min. 450W każdy  
Wentylatory  Minimum 6 redundantnych wentylatorów wewnątrz obudowy do chłodzenia 

procesorów i pamięci 

Bezpieczeństwo  
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia 
obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.  

System operacyjny  System operacyjny z pełnym wsparciem wirtualizacji dla systemów 
Microsoft, Linux 
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Karta zarządzająca  

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego 
posiadająca własny port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 

użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6  
- możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia serwera 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, 

VLAN tagging, Telnet, SSH  
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer  
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer  
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wsparcie dla dynamic DNS  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej  
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232  

Gwarancja  

Gwarancja obowiązująca przez 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu 
zamówienia. Czas naprawy na usunięcie wady/awarii będzie wskazywany 
przez wykonawców jako przewidziane przez Zamawiającego kryteria oceny 
ofert. Wykonawca powinien zapewnić możliwość zgłaszania awarii w trybie 
24hx7dnix365dni telefonicznie, faksem, e-mail. Diagnostyka awarii nie 
należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez 
serwis Dostawcy sprzętu. Diagnostyka oraz naprawa realizowana w miejscu 
instalacji sprzętu.         
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u 
Zamawiającego. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta —  wymagane 
oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany 
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przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 
(należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie 
z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument 
potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą 
normą. 
 

Certyfikaty  

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-
14001- do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający.   
Serwer musi posiadać deklaracja CE- należy dołączyć do oferty.  
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 
R2 x64, x86, Microsoft Windows Server   

Dokumentacja  

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
Dostawcy.  

 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
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Formularz ofertowy  
Oferta kierowana do:  
GLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice 
KRS: 0000075984 NIP: 6312333447 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 zz dnia …. 09.20117 r. dotyczące dostawy serwerów, związane z projektem pt. „ Wdrożenie 
innowacyjnych narzędzi zarządczych i handlowych w postaci systemu informatycznego w typie B2E (ERP, w tym CRM), B2B oraz B2C do kompleksowego 
zarządzania procesami biznesowymi drogą do wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy.”   
składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 
 
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy 
 
Nazwa*: …........................................................................................................................... 
Adres*:  …........................................................................................................................... 
NIP*:  …........................................... 
 
II. Warunki oferty  
 
Termin związania ofertą: 30 dni* 
 
Niniejszym oferuję następujące warunki wykonania zamówienia: 
 
KRYTERIUM: Cena 
 
L.p

. Nazwa przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa 
netto PLN VAT  Cena brutto PLN Ilość Wartość łączna netto 

PLN 
Wartość łączna 

brutto PLN  
1. Serwer zł % zł 2 zł zł 
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KRYTERIUM: czas naprawy serwisowej i czas wymiany sprzętu w ramach gwarancji 
 
Niniejszym oferuję czas naprawy serwisowej- … GR, czas wymiany sprzętu na nowy- … GR 
 
W razie wyboru oferty realizacja zamówienia zostanie wykonana najpóźniej do dnia …………….. 2017 r.* 
 
Oświadczenia Wykonawcy: 
 
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i 
uwag w tym zakresie. 
2) Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 
wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 
3) Wnioskodawca uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia. 
 
Miejscowość ........................ dnia ……….. 2017 r.* 
 
 ……………………………………… 
 Podpis i pieczęć wystawcy oferty* 
Załączniki: 

1. Odpis KRS/CEIDG 
2. … 
3. … 

 


