Gdynia, 25.04.2016 r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/UE

Zapytanie ofertowe na zakup software tworzące środowisko programistyczno-testowe oraz
zaplecze dla informatyczne dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania TSL, nabywanego w
ramach projektu Wzrost konkurencyjności Sealand Logistics Sp. z o.o. na krajowym i
międzynarodowym rynku poprzez implementację innowacyjnego Zintegrowanego Systemu
Zarządzania TSL (transportem, spedycją, logistyką), aplikującego do działania 2.2.1 RPO
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
1. Nazwa i adres Zamawiającego :
SEALAND LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
NIP: 9581624349, REGON 220912989, KRS 0000343159
Osoba do kontaktu: Mateusz Czerwiński
e-mail: m.czerwinski@sealand.com.pl
Tel.: 601 535 900
2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej sealand.com.pl oraz w siedzibie firmy.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup software tworzące środowisko programistyczno-testowe oraz
zaplecze dla informatyczne dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania TSL. Do szczegółowego
zakresu przedmiotu zamówienia wchodzą:
1. 2 szt. licencji systemu operacyjnego serwera;
2. 3 szt. licencji na system przetwarzania danych w pamięci operacyjnej serwera;
3. 1 szt. licencji na system

pozwalający na dostęp do zasobów serwera dla użytkowników

zewnętrznych;
4. 2 szt. licencji na system umożliwiający wykonywanie kopii zapasowych w wirtualnych
środowiskach oraz korzystanie z natychmiastowego odzyskiwania danych.
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
Poniżej dokonano wyszczególnienia planowanego do nabycia software wraz z podaniem
oczekiwanych parametrów minimum (specyfikacja dla jednej sztuki):
1. Licencja na system operacyjny serwera:

-system równy lub porównywalny co najmniej do Windows Serwer 2012 R2 DataCenter z Software
Assurance w pakiecie.
2. Licencja na system do przetwarzania danych w pamięci operacyjne serwera:
-system równy lub porównywalny do SQL Standard Core,
-Wersja SQL licencjonowana "na rdzeń" minimum 4 rdzenie (jedna licencja na 2 rdzenie) z Software
Assurance w pakiecie.
3. Licencja na system pozwalający na dostęp do zasobów serwera dla użytkowników zewnętrznych:
-system równy lub porównywalny do External Connector, bez licencji CAL z Software Assurance w
pakiecie.
4. Licencja na system umożliwiający wykonywanie kopii zapasowych w wirtualnych środowiskach
oraz korzystanie z natychmiastowego odzyskiwania danych:
-system równy lub porównywalny do Backup Exec V-Ray.
4. Kryteria wyboru ofert:
·

Cena - 70%,

·

Długość okresu gwarancji – 30 %.

Metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów:
·

Cena
LpC=Cmin/Cr*100*70%
LpC – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Ceny,
Cmin – cena minimalna z oferty o najniższej cenie
Cr – cena oferty rozpatrywanej

·

Długość okresu gwarancji (Software Asurance)
-powyżej 2-óch lat – 30 pkt.
- powyżej 1-ego roku ale nie dłużej niż 2 lata – 20 pkt.
- do 1-ego roku – 10 pkt.

Metodologia przyznawania punktacji dla rozpatrywanej oferty ogółem:
Lpo = LpC + Kg
Lpo – liczba punktów ogółem
LpC – liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Kg – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium Okres Gwarancji
5. Miejsce i termin składania ofert:
·

Drogą mailową na adres: m.czerwinski@sealand.com.pl

·

Osobiście w siedzibie firmy: Sealand Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia

·

Drogą pocztową na adres: Sealand Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia

·

Termin składania ofert: 26.04.2016 – 06.05.2016 r., do godz. 16.00 (liczy się data wpływu
oferty)

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Oferty nie może złożyć podmiot powiązany 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:
·

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Sposób przygotowania oferty:
Wg własnego formularza Oferenta.
Oferta zawierać winna następujące informacje:

·

Nazwę, adres (w tym adres mailowy), NIP, REGON oferenta;

·

Imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy osoby do kontaktu;

·

Cenę netto i brutto łącznie;

·

Cenę netto i brutto za 1 szt. każdego z wyszczególnionych elementów przedmiotu
zamówienia oraz cenę łącznie za każdy element przedmiotu zamówienia w przypadku
występowania więcej niż 1 szt.;

·

Czas realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach od momentu podpisania
umowy;

·

Okres Software Asurance na przedmiot zamówienia.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych/wariantowych.
8. Oferty powinny być ważne przez minimum 60 dni od daty wpływu oferty. W przypadku
podpisania umowy z potencjalnym dostawcą, gdy realizacja zakupów rozłożona będzie w czasie
obowiązywać będą ceny podane w złożonej ofercie pomimo upływu terminu jej obowiązywania.
9. Zamawiający zastrzega, że postępowanie nie musi się zakończyć wyborem jakiegokolwiek
dostawcy.
10. W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z Panem
Mateuszem Czerwińskim pod nr telefonu 601 535 900.
11. Wyłonienie oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów potwierdzone zostanie
Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzonym w terminie 7 dni

od daty zakończenia naboru ofert. Wszyscy uczestnicy postępowania powiadomieni zostaną o
jego wyniku drogą mailową lub za pośrednictwem poczty polskiej.

Z poważaniem
Grzegorz Hinc – Prezes Zarządu

