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Warszawa, 15.12.2014 r.            

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy 

Audyt Sp. z o.o. projektu w ramach  Działania 8.2. Wspieranie wdrażania 

elektronicznego biznesu typu B2B pt.: „Wdrożenie systemu B2B online integrującego 

zarządzanie audytem oraz procesami księgowo-finansowymi oraz kadrowo-

płacowymi Partnerów B2B” nr.: WND-POIG.08.02.00-14-512/14 zapraszamy do 

składania ofert na dostarczenie poniższego sprzętu oraz oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania: 

 

Przedmiot zamówienia: 
 
1. Dwa energooszczędne komputery przenośne typu laptop Travelmate z 

procesorem Intel i3 wyróżniony za proekologię z systemem operacyjnym Windows o 

minimalnych parametrach technicznych: procesor dwurdzeniowy, 128GB HDD, 4GB 

RAM. 

2. Jeden dysk typu NAS do kopii bezpieczeństwa danych o parametrach minimum: 

procesor 1,6GHz, 512MB pamięci RAM. Preferowane parametry : min. 4 GB HDD. 
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3. Jeden energooszczędny serwer z procesorami Intel Xeon E5-2650 o pojemności 

minimum 16GB RAM. Preferowane parametry : kontroler RAID, trzy dyski SAS o 

pojemności 300GB, 64GB RAM. 

4.  Jeden energooszczędny router z prędkością bezprzewodową do 300Mb/s, 

używający połączenia IEEE 802.11n. 5.   

5. Jeden energooszczędny przełącznik sieciowy obsługujący protokoły IEEE 

802.3z.  

6. Jeden ekologiczny UPS o parametrach 2000VA 1600W charakteryzujący się 

czystą falą sinusoidalną, współczynnikiem mocy wyjściowej 0.8.   

7. System operacyjny Windows Server do zakupionego serwera.  

8. Dwa pakiety oprogramowania biurowego zawierające edytor tekstów, arkusze 

kalkulacyjne, prezentacje komputerowe. 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 

30.21.31.00-6 - komputery przenośne 

30.23.20.00-4  - urządzenia peryferyjne 

48.00.00.00-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać następujące elementy: 
1. nazwę i adres oferenta, 
2. datę sporządzenia, 
3. maksymalny termin ważności oferty, 
4. specyfikację techniczną, 
5. maksymalny czas realizacji zamówienia, 
6. informację na temat warunków gwarancji 
7. informacje na temat warunków płatności. 
8. oferta powinna być podpisana i podstemplowana pieczątką firmową 
 
Oferta powinna zostać przesłana w formie papierowej pocztą lub kurierem za 
potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy na adres: Instytut Studiów 
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o., ul. Kaleńska 8, 04-367 
Warszawa. 
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Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2014 r. o godz. 12:00. Liczy się data 
wpływu. 
 
Termin dostawy sprzętu nie może być późniejszy niż 29.12.2014 r. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt z panem Adamem Nerkowskim na adres e-mail 
adam.nerkowski@isp-modzelewski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 
225173070. 
 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
 
Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie 

odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 

złożeniem oferty.  

 

Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są Oferenci 
powiązani osobowo lub kapitałowo ze spółką Instytut Studiów Podatkowych 
Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o., osobami upoważnionymi przez spółki do 
zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu spółek czynności 
związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty,  
W szczególności: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

 pełnienie 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. 
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Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
Cena 70 punktów. 
Sposób obliczania ceny: Oferta z najniższą ceną netto za całość przedmiotu 
zamówienia, która uwzględnia wykonanie wszystkie elementy zamówienia otrzyma 
maksymalnie 70 punktów, a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle 
następującej formuły arytmetycznej: 

 
(X÷Y) × 70 
gdzie: 
X = najniższa cena 
Y = cena ocenianej oferty 

 
Długość gwarancji 30 punktów 
Długość gwarancji zaproponowanej w ofercie. Sposób obliczania: Oferta z najdłuższą 
gwarancją otrzyma 30 punktów, a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle 
następującej formuły arytmetycznej: 

 
(Y÷X)×30 
gdzie: 
X = najdłuższa gwarancja 
Y = długość gwarancji ocenianej oferty 

 
Maksymalnie oferent może otrzymać 100 punktów. 
 
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o. zastrzega 
sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi 
oferentami.  
O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 
wybranego Oferenta. 
 
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta oraz 
upublicznione w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym jak również 
rozesłane drogą elektroniczną do trzech potencjalnych oferentów. 
 
Integralną część zapytania stanowi poniższe oświadczenie, które należy uzupełnić i 
dostarczyć do Zamawiającego wraz z ofertą. 
 

Oświadczenie o braku powiązań 
  
W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2014 r. na usługi 
dostarczenia sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu „Wdrożenie systemu 
B2B online integrującego zarządzanie audytem oraz procesami księgowo-
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finansowymi oraz kadrowo-płacowymi Partnerów B2B” dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, Program operacyjny – Innowacyjna gospodarka, oświadczam, że 
nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy spółką Instytut Studiów 
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o., a osobami upoważnionymi 
przez spółkę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu 
spółki czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty, a  
 
…………….…………………………………………………………………………….……… 

(wpisać nazwę wykonawcy). 
 
W szczególności: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

 pełnienie 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. 

 
Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane 
zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  
 
 
 
 
 

........................................………........ 
(miejscowość, data, podpis) 

 
 
 


