
 
Rzeszów, 29.12.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/1.4/IIE/22 

dotyczące dostawy serwerowni wraz z wyposażeniem 

 

Zamawiający: 

ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Al. Tadeusza Rejtana 55 

35-326 Rzeszów 

NIP: 8130335772 REGON: 6900225470 

 

ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na dostawę 

środków  trwałych wraz z niezbędnym oprogramowaniem w postaci: 

 macierzy dyskowych (2 szt.),  

 serwerów (3 szt.),  

 przełączników sieciowych (4 szt.),  

 warstwy pasywnej (1 kpl.), 

 oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania serwerowni, 

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO - RZESZÓW W WYNIKU WDROŻENIA 

STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś 

Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek 

o dofinansowanie projektu nr POPW.01.04.00-18-0139/19. 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

 

1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż serwerowni w której skład wchodzą poniższe 

urządzenia. 

Lp. Urządzenie Ilość Grupa 

1. Macierz dyskowa 2 szt. Macierze 

2. Serwer 3 szt. Serwery 

3. Przełączniki sieciowe  4 szt. w tym: Przełączniki 

3.1. Przełączniki  sieci SAN 2 szt. Przełączniki 

3.2. Przełączniki   sieci LAN 2 szt. Przełączniki 

4.  Warstwa pasywna 1 kpl. w tym: Warstwa pasywna 

4.1. Szafa serwerowa 6 szt. Warstwa pasywna 

4.2. Systemy monitoringu środowiskowego 1 szt. Warstwa pasywna 

4.3. System zasilania redundantnego 1 szt.  Warstwa pasywna 

4.4. Klimatyzacja  in-row 1 szt. Warstwa pasywna 



 
4.5. Okablowanie strukturalne 1 kpl.  Warstwa pasywna 

5. 
Oprogramowanie niezbędne do 

funkcjonowania serwerowni 
1 szt. Oprogramowanie 

 

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: 
 

1. Macierz dyskowa 2 szt.  

- pojemność całkowita min 250TB per macierz 

- szyfrowanie bezstratne, kompresja, deduplikacja 

- synchronizacja macierzy z automatycznym przełączeniem 

- redundantne zasilanie 

- przepustowość: min 16 Gb/s per port, minimum 4 porty per kontroler 
 

2. Serwer 3 szt. 

- ilość procesorów: 2 

- ilość rdzeni per CPU: 12 

- taktowanie procesora: 2,6 GHz 

- ilość pamięci RAM: 1 TB 
 

3. Przełączniki sieciowe (4 szt.) w tym: 

3. 1. Przełączniki sieci SAN (2 szt.) 

3. 2. Przełączniki sieci LAN (2 szt.) 
 

Specyfikacja techniczna - minimalne parametry sieć SAN: 

- przepustowość: 32Gb/s 

- ilość portów: min. 36 

- technologia FC (światłowodowa) 

Specyfikacja techniczna - minimalne parametry sieć LAN: 

- porty 10Gb-min.40/porty 40Gb-min.2 

- technologia ethernet 
 

4. Warstwa pasywna - 1 komplet w tym: 

4.1. Szafy serwerowe 800x1200 – min. ilość 6 szt.(wymagany szczelny system zabudowy typu "kiosk") 

4.2. System monitoringu środowiskowego:  

- monitoring w czasie rzeczywistym: zalania, wilgotności, temperatury,  

- możliwość komunikacji po protokole SNMP co najmniej ver.2 z zewnętrznym systemem 

monitorowania,  

- własny niezależny system monitorowania i powiadamiania o zdarzeniach, 

- niezależne monitorowanie każdej szafy w modelu typu „KIOSK”. 

4.3. System zasilania redundantnego: 

   - system zasilania zapewniający ciągłość pracy na poziomie 99 % w skali roku, 

   - sterowanie zasilaniem na poziomie sekcji, 

   - monitorowanie poziomu mocy na poziomie sekcji, 

4.4. Klimatyzacja in-row 

   - min. klimatyzatory 3 x 12kW 

4.5. Okablowanie strukturalne (ilości szacunkowe, ile realne winny zostać określone bezpośrednio 

podczas wizji lokalnej) : 

   - sieć LAN - 400 m,  



 
   - sieć SAN - 400 m.  

W składanej ofercie cenowej Wykonawca winien szacować ilość okablowania strukturalnego wg założeń 

własnych.  
 

5. Oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania serwerownia 

Najważniejsze funkcjonalności: 

- możliwość wykonywania backup’ow maszyn wirtualnych, stacji roboczych i urządzeń służących do 

testowania, 

- obsługa pojemności przestrzeni backup’owej – min. 100 TB. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ  

W ZAŁĄCZNIKU NR 4 

Zakres usługi obejmować powinien:  

 Dostawę i montaż ww. urządzeń 

 Rozruch wraz z uruchomieniem wszystkich funkcjonalności  

 Testy pod kątem działania: obciążeniowe oraz awaryjności 

 

Wykonawca jest zobowiązany udokumentować potwierdzenie minimalnych parametrów 

wymaganych w ramach przedmiotu Zapytania Ofertowego (załącznik nr 5). 

Przez spełnienie parametru należy rozumieć odniesienie się do konkretnej strony oferty i konkretnej 

pozycji potwierdzającej spełnianie danego parametru. 

Winno się to odbyć przez: 

- Karty produktowe komponentów – gdzie zostanie wykazane spełnianie danego parametru i wskazane 

zostaną zapisy karty produktowej potwierdzającej ten fakt  

Lub,  

-  Stron internetowe producentów komponentów – gdzie zostanie wykazane spełnianie danego 

parametru. 

W przypadku, gdy strony internetowe bądź karty produktowe były w języku obcym prosimy  

o przetłumaczenie części materiału na język polski. 

 

KODY CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

48820000-2 Serwery 

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych  

32420000-3 Urządzenia sieciowe 

34971000-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania 

48822000-6  Systemy i serwery informacyjne 

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)  

64200000-8  Usługi telekomunikacyjne  

30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 

oprogramowania  

 

2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji zamówienia: do 31.05.2023 r. 

Miejsce realizacji zamówienia: ZETO RZESZÓW Sp. z o.o., Al. Tadeusza Rejtana 55 

35-326 Rzeszów 



 
Planowany termin podpisania umowy: I połowa lutego 2023 r.  

 

Za termin realizacji zamówienia należy rozumieć: 

 Dostawę i montaż ww. urządzeń 

 Rozruch wraz z uruchomieniem wszystkich funkcjonalności  

 Testy pod kątem działania: obciążeniowe oraz awaryjności.  

Za datą realizacji zamówienia uznać należy podpisanie protokołu, gdzie przedmiot dostawy pozytywnie 

przeszedł ww. testy (tj. podpisanie przez obie strony protokół bez zastrzeżeń).  

 

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę urządzeń niespełniających 

założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości 

zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionych urządzeń, jednakże nie więcej 

niż 10% łącznego wynagrodzenia netto. 

 

3. WADIUM 

a) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 40 000,00 PLN 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 

b) Oferta zostanie odrzucona jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie wniesione 

wadium lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy,  

c) Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 

d) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna zostać 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy: 

 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

 kwotę gwarancji, 

 termin ważności gwarancji, 

 nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądane zobowiązanie gwaranta do 

zapłacenia kwoty gwarancji jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  

w ofercie, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji gdy Wykonawca nie dostarczył 

dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym. 

e) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu 

związania Wykonawcy, złożoną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o krótszym terminie ważności 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 



 
f) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna wadium 

za skuteczne, tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej – 02.02.2023 r., godzina 

15:59:59. Wadium należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

prowadzony przez Bank Pekao SA o numerze IBAN: 67 1240 1792 1111 0000 1971 8842. Wadium 

musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy 

wpisać: „Wadium zabezpieczające ofertę .....1 – OFERTA SERWEROWNIA  8/1.4/IIE/22” 

g) Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie, do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji albo 

poręczenia (warunek konieczny). 

h) Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi 

zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego 

ofertę zabezpiecza wpłacane wadium. Wykonawcy, w szczególności w sytuacji gdy Wykonawca nie 

dostarczył dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym. 

i) W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po 

podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

j) Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, 

niezwłocznie (do 7 dni od daty upublicznienia informacji o wynikach postępowania ofertowego) po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 

k) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty 

przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium. 

 

4. WYMAGANIA WOBEC KADRY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga od Wykonawca dysponowanie odpowiednią kadrą – co najmniej 4-ro osobowym 

zespołem specjalistów, z których cztery osoby spełniają następujące wymagania: 

 2 osoby posiadające aktualne certyfikaty producenta zaproponowanych macierzy –  instalacja 

macierzy oraz konfiguracja musi być przeprowadzona przez inżyniera posiadającego certyfikat 

producenta macierzy; 

•      1 osoba posiadająca aktualny certyfikat producenta zaproponowanego serwera –   Instalacja 

serwera oraz konfiguracja musi być przeprowadzona przez inżyniera posiadającego certyfikat 

producenta serwera; 

 1 osoba posiadająca aktualny certyfikat producenta zaproponowanego przełącznika  sieciowego 

–   instalacja przełącznika oraz konfiguracja musi być przeprowadzona przez inżyniera 

posiadającego certyfikat producenta przełącznika . 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia oraz przedłożonych certyfikatów. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Do udziału w postepowaniu zostaną dopuszczone wyłącznie Wykonawcy, którzy spełnią łącznie 

wszystkie poniżej warunki: 

a) Wykonawca wniesie wadium zgodnie z punktem 3. niniejszego zapytania ofertowego. 

                                                           
1 Należy wpisać nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza wpłacane wadium. 



 
b) W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 2 dostawy i montaż serwerowni, gdzie wartość 

dostawy wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN Netto, na które składały się co najmniej: 

 Serwer 

 Macierz dyskowa 

 Przełączniki sieciowe 

c) Posiadają zdolność finansową lub kredytową na kwotę nie mniejszą niż 600 000 PLN. Przez 

zdolność kredytową należy rozumieć dokument wskazujący, iż zdolność kredytowa została 

poprzedzoną pozytywną oceną zdolności kredytowej realizowaną przez instytucję finansową. Przez 

zdolność finansową należy rozumieć posiadanie środków na koncie na moment składania oferty.  

d) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie  

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e) Dysponują co najmniej 4-ro osobowym zespołem specjalistów, z których cztery osoby spełniają 

wymagania wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym – wskazane w punkcie „WYMAGANIA 

WOBEC KADRY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA”.  

f) Wykonawca udzieli gwarancji na co najmniej 60-my na serwer główny, macierz oraz serwer do 

tworzenia kopii zapasowej plus przełączniki oraz 24-mce na pozostałą całość zamówienia. 

g) Akceptują warunki płatności – gdzie 100% wartości umowy będzie płatne w terminie 14 od daty 

dostawy i podpisania protokołu odbioru. Za termin realizacji zamówienia należy rozumieć: 

 Dostawę i montaż ww. urządzeń, 

 Rozruch wraz z uruchomieniem wszystkich funkcjonalności, 

 Testy pod kątem działania: obciążeniowe oraz awaryjności. 

h) W okresie gwarancji Wykonawca winien zapewnić natychmiastowe wsparcie techniczne, w tym 

również sprzęt zastępczy na czas awarii pozwalający w pełni na funkcjonalne działanie serwerowni. 

Przed złożeniem oferty, Zamawiający zachęca do odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Jest to 

możliwe w dniu 12.01.2023 r. w godzinach od 8:00 - 16:00 po uprzedniej informacji o przybyciu. Osobą 

odpowiedzialną ze strony zamawiającego jest Pan Zygmunt Korban, nr tel. 504268065, mail: 

zygmunt.korban@zetorzeszow.pl.    

W sytuacji, gdy Wykonawca uzna, iż do złożenia oferty nie jest konieczna wizja lokalna wówczas TO 

NA WYKONAWCY CIĄŻĄ WSZELKIE KONSEKWENCJE ZWIĄZANE Z NIEODPOWIEDNIM 

OSZACOWANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. W TAKIEJ SYTUACJI TO WYKONAWCA POKRYJE 

WSZELKIE KOSZTY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W PRZEDŁOŻONEJ OFERCIE W WYNIKU BRAK 

INFORMACJI UZYSKANYCH PODCZAS WIZJI LOKALNEJ - ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE W TYM 

ZAKRESIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA. 

 



 
6.  KRYTERIUM WYBORU OFERT 

Lp. Kryteria oceny ofert Waga 
Maksymalna 

liczba punktów 

A. Cena netto w PLN lub EUR* 60% 60 

B. Okres gwarancji na: serwer główny, macierz oraz serwer do 

tworzenia kopii zapasowej plus przełączniki 

20% 20 

C. Okres gwarancji całości przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem 

serwer główny, macierz oraz serwer do tworzenia kopii 

zapasowej plus przełączniki) 

20% 20 

* w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego 

Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ocena = A + B + C, gdzie: 

 

Ad. A Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

 

            najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
A =    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 60pkt.  

   cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów,  

w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne 

czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 

wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 

wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający 

odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz  

z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w formularzu oferty. 

 

Ad. B. Okres gwarancji na: serwer główny, macierz oraz serwer do tworzenia kopii zapasowej 

(ewentualnie plus przełączniki): 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 84 m-ce – 20 punktów  

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 78 m-cy – 15 punktów 



 
 Udzielenie gwarancji na co najmniej 72 m-ce – 10 punktów 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 66 m-cy – 5 punktów 

 Udzielenie gwarancji poniżej 66 m-cy – 0 punktów  

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w formularzu oferty. 

 

Ad. C. Okres gwarancji całości przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem serwer główny, macierz oraz 

serwer do tworzenia kopii zapasowej (ewentualnie plus przełączniki)): 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 48 m-ce – 20 punktów 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 45 m-cy – 17,5 punktów 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 42 m-ce – 15 punktów 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 39 m-cy – 12,5 punktów 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 36 m-cy – 10 punktów 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 33 m-ce – 7,5 punktu 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 30 m-cy – 5 punktów 

 Udzielenie gwarancji na co najmniej 27 m-cy – 2,5 punktów 

 Udzielenie gwarancji poniżej 27 m-cy – 0 punktów  

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w formularzu oferty. 

 

7. PŁATNOŚCI: 

O udział w postępowaniu mogą się jedynie ubiegać firmy, które akceptują warunki płatności w zakresie 

dostarczonego sprzętu gdzie 100% wartości umowy będzie płatne w terminie 14 od daty dostawy  

i podpisania protokołu odbioru. Za termin realizacji zamówienia należy rozumieć: 

 Dostawę i montaż ww. urządzeń 

 Rozruch wraz z uruchomieniem wszystkich funkcjonalności  

 Testy pod kątem działania: obciążeniowe oraz awaryjności.  

Za datą realizacji zamówienia uznać należy podpisanie protokołu, gdzie przedmiot dostawy pozytywnie 

przeszedł ww. testy (tj. podpisanie przez obie strony protokół bez zastrzeżeń).  

 

8. OKRES GWARANCJI 

Każdy z elementów dostawy winien obejmować: 

a) Dla całości 24 m-ce 

b) Dla: serwer główny, macierz oraz serwer do tworzenia kopii zapasowej (ewentualnie plus 

przełączniki) – 60 m-cy 

 

W przypadku serwerów, macierzy dyskowych, przełączników sieci SAN i przełączników sieci LAN oraz 

klimatyzatora in-row okres gwarancji powinien również obejmować gwarantowany czas skutecznej 

naprawy urządzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki lub wymiana 

kompletnego urządzenia w następnym dniu roboczym (w przypadku awarii urządzenia, wysyłka 

zastępczego produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w którym zgłoszona zostanie awaria)  

w miejscu eksploatacji sprzętu. Okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną.  

 

 



 
9. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

Wykonawca, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy złożyć następujące dokumenty 

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,  

a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

c) Referencje, potwierdzające spełnianie kryterium „W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej  

2 dostawy i montaż serwerowni, gdzie wartość dostawy wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN 

Netto, na które składały się co najmniej: 

- Serwer 

- Macierz dyskowa 

- Przełączniki sieciowe” 

d) Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument 

zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące (Jeśli dotyczy) 

e) Zestawienie ekspertów dedykowanych do realizacji zamówienia ofertowego spełniających wymogi 

wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z posiadanymi certyfikatami – Załącznik nr 3 

f) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

g) Dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej lub kredytowej niezbędnej do realizacji 

zamówienia.  

h) Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych funkcjonalności proponowanego 

oprogramowania wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

i) Tabelę zgodności parametrów z zamówieniem - Załącznik nr 5. 

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. 

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany 

Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych 

dokumentów. 

 

10.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

 Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu. 

 Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 9 niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia 

odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny. 

 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte. 

 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 

ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub 

uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem https://zetorzeszow.pl/ oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod 

adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania 

bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn. 

https://zetorzeszow.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


 
 W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert i załączonych dokumentów. 

 Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach 

do oferty jest ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. , Al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów (dalej ZETO-

RZESZÓW). ZETO-RZESZÓW będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy 

przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Wykonawca ma prawo zażądać dostępu do 

treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub 

ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Wykonawca może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

udostępnionych danych osobowych. Każdy z Wykonawców ma prawo do wycofania wyrażonej 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed 

wycofania zgody. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez 

ZETO-RZESZÓW, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej 

odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

 

Ofertę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 

 Za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 Osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Zamawiającego, tj. Al. Tadeusza 

Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz 

zapisem: „OFERTA SERWEROWNIA  8/1.4/IIE/22”. 

 Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.02.2023 r., do godz. 16.00 

 W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty. 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2023 r. o godz. 09.00 w siedzibie ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. 

Al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wykonawcy zostaną 

poinformowani o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

 Wykonawcy zostaną poinformowani w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach  

i adresach Wykonawców, cenach poszczególnych, a także i informacjach dotyczących pozostałych 

kryteriów oceny ofert. 

 

11.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAAMI 

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego 

tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej oraz Bazy Konkurencyjności. 

 Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na  

2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. 

 Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia, w tym technicznych 

aspektów przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Kopeć, e-mail: rafal.kopec@zetorzeszow.pl. 

 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na portalu 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy 

i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:rafal.kopec@zetorzeszow.pl
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 

12. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

13.  WYKLUCZENIE 

 Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie składania 

ofert. 

 Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

14.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Warunki istotne dla zamawiającego: 

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt o funkcjonalnościach zgodnych z opisanymi  

w zapytaniu ofertowym i ofercie. 

 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT/ rachunku wystawianej/ych przez 

Wykonawcę. 

 Miejscem dostawy sprzętu jest oddział przedsiębiorstwa ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. 

 W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę urządzeń 

niespełniających założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej  

w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania  

z zamówionych urządzeń, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto. 

 

15.  WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy: 

 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 

 wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 

składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 



 
 zaistnieją przypadki siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, 

zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, 

państwowe),  

 działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod 

rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). 

 

16.  ZAŁĄCZNIKI 

 Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym – Załącznik nr 2, 

 Zestawienie ekspertów dedykowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 3, 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 4, 

 Tabela zgodności parametrów z zamówieniem - Załącznik nr 5. 

 

 

 

Z poważaniem 

Janusz Błażej – Prezes Zarządu 

Paweł Bik – Wiceprezes Zarządu 

 


