Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa

Niepruszewo 10.12.2013.

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe
Zamówienie dotyczy projektu realizowanego przez KIE Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność,
Przedsiębiorczość Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Tytuł projektu: „Nowatorska technologia diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem innowacyjnej platformy
tele-wideokonsultacji oferującej zaawansowane możliwości analizy, konsultacji, archiwizacji i transmisji
obrazów radiologicznych, mikroskopowych oraz zdigitalizowanych sygnałów biologicznych.”

I. ZAMAWIAJĄCY:
KIE Sp. z o. o.
Niepruszewo, Modrzewiowa 3
64-320 Buk
NIP 777-10-59-609
REGON 63059609
KRS 0000041691
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera PACS/RIS 1 szt.
Specyfikacja techniczna (minimalne parametry techniczne):
Podzespół
nie gorsze niż lub lepsze Serwer PACS/RIS

Nazwa
Tower SR108 Intel single CPU Silent
 1x Intel Xeon E3-1200 "Ivy Bridge" CPU (2 - 4 core,
maks. do 3.6GHz)
 Możliwość rozbudowy do 32GB RAM, (4 DIMMs)
 8x 3,5" HDD, konfigurowalne maks. do 24 TB (brutto)
 Możliwość rozbudowy o 6 FP karty dodatkowe, 3x PCI
32-Bit
 1x PCI-E 2.0 (x16) 2x PCI-E 2.0 (x4)
 Energooszczędne zasilacze, 80plus certified przy
wyborze pojedynczego zasilacza 600 Wat
 Zintegrowany moduł IPMI (dedykowana NIC)
 Możliwość montażu w szafie rackowej

III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do 12 dni kalendarzowych od podpisania umowy
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY:
1.
2.
3.

Oferty należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: posmanski@kie.com.pl, listownie lub
osobiście do dnia 17.12.2013 r. do godz. 15:00. do siedziby firmy KIE Sp. z o. o. w Niepruszewie
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi 18.12.2013 r. o godz. 10:00
Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
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4.
5.
6.

Za datę i godzinę złożenia oferty dostarczanej pocztą lub kurierem uważać będzie się datę i godzinę
dostarczenia oferty do Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po jej złożeniu.
Wyłonienie wykonawcy nastąpi do dnia 18.12.2013 r. do godziny 15:00

V. WARUNKI:
V.1. Sposób przygotowania oferty:
Złożona oferta powinna:
 mieć formę pisemną;
 być sporządzona w języku polskim;
 posiadać datę sporządzenia;
 zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy;
 zawierać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
 zawierać wszystkie dane niezbędne do dokonania oceny oferty według kryteriów wskazanych
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;
 być podpisana przez Wykonawcę ( lub osobę uprawnioną do występowania w obrocie prawnym w
imieniu oferenta ) oraz opatrzona pieczątką firmową (dopuszczalne jest przedłożenie skanów
przedmiotowych
V.2. Osoba upoważniona do kontaktu w ramach zamówienia:
Przemysław Osmański; tel. 61 894 04 87; posmanski@kie.com.pl
V.3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej
oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) obligatoryjne:
 Spełnienie wszystkich wymogów z przedmiotu zamówienia w odniesieniu do parametrów technicznych
określonych w opisie przedmiotu zamówienia
 Gwarancja 2 lata
b) punktowe:
Kryteria wyboru

Waga (%)

Ilość pkt. maksymalna

Cena

100

100

Razem

100

100

Zasady przyznawania punktów:
Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej
formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 100%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

VI. MINIMALNY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ : 30 dni
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
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O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy
założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 60 dni od dostarczenia zamówienia
i faktury do siedziby Zamawiającego,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy ).

VIII. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
1.
2.

3.

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawrze umowę w sprawie
udzielenia zamówienia z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, nie
później jednak niż 3 dni przed zakończeniem terminu składania ofert. W takim przypadku zmienione
ogłoszenie o zamówieniu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w siedzibie KIE Sp. z o. o. w Niepruszewie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie
internetowej firmy: www.kie.com.pl
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie została złożona żadna oferta;
 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
 Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć
wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
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