
Zielona Góra, 22.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Streamsoft D.  Chojnacki  i  wspólnicy  spółka  jawna,  al.  Wojska  Polskiego  11,  

65-077 Zielona Góra

W związku z realizacją projektu pn. „Smart OMNICHANNEL – Rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu”,

Streamsoft D.  Chojnacki  i  wspólnicy  spółka  jawna  zaprasza  do  składania  ofert  na  realizację  opisanego

poniżej zamówienia publicznego.

I.  Opis  przedmiotu  zamówienia:  Korzystanie  z  infrastruktury  w  chmurze  obliczeniowej  przez  okres  

6 miesięcy (od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r.) o minimalnych parametrach: 

 moc obliczeniowa procesorów w architekturze x86/x64 w ilości 44 core o wydajności jednostkowej

min. 1200 pkt. dla Single Thread Rating wg. www.cpubenchmark.net, 

 pamięć RAM 78 GB, 

 przestrzeń  macierzy  1300  GB  o  minimalnej  wydajności  2500  IOPS  dla  bloków  danych  64kB  

i proporcjach zapisu do odczytu 30/70 dla każdego zasobu przypisanego do instancji serwerowej

(VM) wirtualnej maszyny, 

 połączenie do sieci Internet o gwarantowanej przepływności minimalnej CIR 20 Mbps z możliwością

jej rozszerzenia do 100 Mbps.

II. Warunki udziału w postępowaniu: brak szczególnych warunków.

III. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.

IV.  Kryteria  oceny  oferty:  jedynym kryterium  oceny  ofert  jest  kryterium cenowe.  Za  najkorzystniejszą

uznana  zostanie  oferta,  która  dotyczyć  będzie  przedmiotu  zamówienia  opisanego  w  pkt  I  oraz

charakteryzować się będzie najniższą ceną.

V. Termin składania ofert: 27.06.2018 r.

VI. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.



Informacje i warunki dodatkowe:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane

osobowo  lub  kapitałowo  z  zamawiającym.  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  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,

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

przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.  W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  osoby  wykonujące  w  imieniu  zamawiającego  czynności

związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział  w procesie oceny ofert,  nie mogą  

być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Będą to osoby bezstronne

i obiektywne.

3.  Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  zmiany  umowy  zawartej  w  wyniku  przeprowadzonego

postępowania.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania wykonawcy zamówień uzupełniających na usługi lub roboty

budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
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