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 Poznań, dnia 22.04.2015r  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PBS 01/2015 

W związku z realizacją projektu badawczego „Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu 

wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz z innowacyjnym inteligentnym 

systemem sterowania”, w ramach Programu Badań Stosowanych w Ścieżce B, Systherm Danuta 

Gazińska s.j.  zaprasza do złożenia oferty na usługę informatyczną.  

I. Zamawiający:  

1. Nazwa (firma): Systherm Danuta Gazińska S.j.  

2. Adres Biura Projektu: ul. Św. Wincentego 7, 61-003 Poznań  

3. NIP: 778-10-18-523 

4. REGON:  630225613 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi informatycznej w zakresie: 

• administracja siecią komputerową oraz systemami informatycznymi Działu B+R; 
• naprawy i konfiguracje systemów teletechnicznych; 
• zachowanie ciągłości pracy systemu informatycznego; 
• kontrola sprawności oraz stanu technicznego urządzeń komputerowych; 
• pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu komputerowego; 
• diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń sprzętu i sieci; 
• konserwacja sprzętu komputerowego; 
• okresowa archiwizacja danych na serwerze, macierzy dyskowej (w zależności od dostępnego 

rozwiązania w firmie) 
• stała pomoc telefoniczna; 
• pośrednictwo w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym; 
• zapewnienie zdalnej pomocy technicznej za pomocą programu TeamViiewer lub podobnego; 
• instalowanie nowych wersji oprogramowania,  

III. Warunki udziału w postępowaniu:  

Oferent musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie praktyczne z zakresu usług 

informatycznych. Ponadto oferent  musi zagwarantować podjęcie  interwencji w ciągu 1 godziny od 

zgłoszenia. 
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IV. Kryterium wyboru oferty:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o negocjacje, przeprowadzone zgodnie z 

zachowaniem zasad przejrzystości, obiektywności i uczciwej konkurencji, oraz przy dołożeniu wszelkich 

starań w celu uniknięcia konfliktu interesów.  

V. Termin realizacji zamówienia:  

od 1 miesiąca od daty zawarcia umowy do 31 maj 2016 r. 

VI. Miejsce realizacji zamówienia: 

ul. Św. Wincentego 7, 61-003 Poznań  

VII. Warunki płatności: 

do uzgodnienia 

VIII. Sposób przygotowania i składania oferty: 

Ofertę należy skierować do Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, do dnia 29.04.2015 r. do godziny 10.00 w formie papierowej na 

adres Systherm Danuta Gazińska S.j., Dział B+R przy ul. Św. Wincentego 7, 61-003 Poznań, w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu 

wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz z innowacyjnym inteligentnym 

systemem sterowania”, w ramach Programu Badań Stosowanych w Ścieżce B Zapytanie ofertowe PBS 

01/2015, osobiście na adres firmy lub pocztą elektroniczną na adres marek. gazinski@systherm.pl 

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z 

ofertą zapoznać. 

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i zawierać: 

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta, 

2. przedmiot zamówienia, 

3. wynagrodzenie miesięczne za realizację zamówienia w wysokości netto, brutto oraz stawkę podatku. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. 
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IX. Informacja o oświadczeniach 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym Oferent potwierdza spełnienie niżej wymienionych 

warunków: 

a) posiada minimum pięcioletnie praktyczne doświadczenie z zakresu prowadzenia usługi 

informatycznej. 

X. Termin otwarcia oferty: 

29.04.2015 r. godzina 10:30 

XI. Termin ważności oferty: 

Oferta powinna być ważna minimum 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert. 

Informacji w sprawie postępowania udziela: Biuro Działu B+R, tel. +48612225203.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego PBS 01/2015 

Wzór Oferty 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia 

3. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

4. Nazwa i adres WYKONAWCY 

NIP 

REGON 

OFERTA 

1. Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję /my: 

cenę …………………………………………………………………………. zł netto, 

słownie: ……………………………………………………………………... zł netto, 

powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ……………………………… % 

co stanowi cenę ……………………………………………………………… zł brutto, 

słownie …………………………………………………………………..….. .zł brutto, 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami oferty i uznajemy się za związanych określonymi w 

niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. 14 

dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w  

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /Oświadczamy, że oferta zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1 Lista referencyjna ………..……. 

2 ……………………………………………. 

3 ……………………………………………. 

6. Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

………………………………………………. 

Data i podpis osoby/osób/ upoważnionych 

(pieczęć wykonawcy) 

 


