DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Kalisz, 26.08.2015r.

Informacje o Zamawiającym:
Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.
Pawłówek 35
62-800 Kalisz
NIP 968 093 3987

Z związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania
kooperacyjnego Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 5.1. Działanie 5.1 ‘Wspieranie rozwoju powiązań
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym’ Oś priorytetowa 5: ‘Dyfuzja innowacji’ Centrum
Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zakup sprzętu IT – 1 komplet

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest skupianie przedsiębiorstw instytucji (naukowych, otoczenia biznesu)
celem rozwoju branży spożywczej tj. produktów o innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązaniach
prozdrowotnych, funkcjonalnych, które stanowią przyszłość rozwoju rynku i decydują o
wprowadzeniu nowej jakości w segmencie żywienia.

Opis przedmiotu zamówienia
1.środowisko dostępowe do Internetu – 1 komplet:
- łącze
- sieć LAN, okablowane sieci przewodem o parametrach min.: FTP 4x 2x0,5mm2 kat.6 Prysmian w
ilości 76 sztuk
- gniazda komputerowe końcowe p/t podwójne kat.6 w ilości 36 sztuk
- sieć Wifi zarządzana za pomocą kontrolera sieci bezprzewodowej, pracująca w systemie 802.11N,
z możliwością jednoczesnej obsługi pasma o parametrach min.: 2,4 Ghz i 5,6 Ghz
- przełącznik sieciowy -1 szt,
- router- 1 szt,
- patchcord- 45 szt,
- organizator kabli- 2 szt,
- kontroler wifi- 1 szt,
- punkt dostępowy wifi dwuradiowy- 6 szt
2.serwerownia - 1 komplet:
- szafa krosownicza o rozmiarze min.: 19cali i wysokości 480, wysokość 48U, 1000*800 mm
- patchpanele krone o parametrach min.: UTP CAT6. 24 PORTY w szafie krosowniczej w ilości 4
sztuk
- serwer, minimalne wymagania: 8GB/procesor Intel Xeon 3.1 GHz/dysk twardy 1TB
3. sieć dedykowana DATA z możliwością przyłączenia sieci pod zasilanie z UPS – 1 komplet
4. laptopy – 3 szt.
- laptop 15” wymagania systemowe nie gorsze niż: quad core i7 2,8 Ghz, 2,5 Ghz/16GB/SSS 1 TB
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- laptop 11 ” wymagania systemowe nie gorsze niż: quard core i7,2,2 Ghz/8GB/256 GB
- laptop 13” wymagania systemowe nie gorsze niż: quard core i7,2,2Ghz/8GB/512 GB
5. system konferencyjny – 2 komplety dla pomieszczeń o powierzchni pow.20 m2 /każde
- ekran HD 50 ”,
- kamera HD,
- rzutnik,
- zestaw głośnikowo-mikrofonowy.
6. inteligentny system IT dostępu do budynku – 1 komplet, w skład którego wchodzić będzie:
- wideofon IP z dedykowaną aplikacją do obsługi min .8 użytkowników
- kontrola dostępu -12 punktów
- Kamera turbo hd -9szt
- Rejestrator turbo hd - 1szt,
- dysk specjalny do rejestratora kamer 4TB - 4szt
- Monitor HDMI do systemu 27", wejście HDMI
- Zasilacz do kamer - 1szt
- Zasilacz awaryjny UPS do systemu- 1 szt

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 20.10.2015r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty
kompletne. Wybrana zostanie oferta, które opiewać będzie na najniższą kwotę łączną całego
przedmiotu zamówienia.

Kryteria wyboru ofert:
1. obligatoryjne:
• Ważność oferty: min 60 dni od daty wystawienia oferty
• Złożenie oferty na formularzu ofertowym
• Wypełnienie formularza ofertowego danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie
oświadczeń.
• Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (nazwa i adres) oraz
podpisana
2. punktowe:
Kryteria wyboru
Cena netto oferty obliczana wg wzoru:
C min
A n = ----------------- x 100
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Znaczenie

100%
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Szczegółowe informacje techniczne, można uzyskać pod numerem telefonu:
Osoba do kontaktu: Żaneta Mikołajczyk
Tel: 797663389
Email: export@food4good.com.pl
Każdy zainteresowany złożeniem oferty może uzyskać dodatkowe informacje, w tym mieć wgląd do
projektu budowlanego, który udostępniany będzie w siedzibie firmy .
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać pocztą lub osobiście do dnia 09.09.2015 r., do godz.15.00 na adres:
Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.
Pawłówek 35
62-800 Kalisz
Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. do
żadnego określonego działania.
•

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji
Novotec Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Centrum
Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub
odrzucenia oferty.

•

Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. nie może być pociągana do
odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku
z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

•

Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do
zmian całości lub części zapytania ofertowego.
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Formularz ofertowy
.................., dn. ...........................
Miejscowość i data*
........................................
........................................
..........................................
Nazwa firmy i dane adresowe*
OFERTA Dla Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35, 62-800 Kalisz
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedkładam ofertę cenową na:
Zakup sprzętu IT – 1 komplet
– opis przedmiotu zamówienia zgodny z zapytaniem ofertowym

nazwa
1.środowisko dostępowe do Internetu:

ilość cena netto

cena brutto

1 komplet
2.serwerownia:
1 komplet
3. sieć dedykowana DATA z możliwością
przyłączenia sieci pod zasilanie z UPS
4. laptopy
5. system konferencyjny:

1 komplet
3 szt.
2 komplety

6. inteligentny system IT dostępu do budynku
1 komplet

Cena netto łącznie: ……………………………
VAT:………………………………………
Cena brutto łącznie:………………………………
Okres ważności oferty: ……………… dni od daty wystawienia oferty*
Termin realizacji zamówienia: ………………………

Składamy następujące oświadczenia:
1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.
2. Akceptujemy termin Wykonania przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
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3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania zamówienia na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do
udostępnienia potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................................
Podpis wystawcy oferty*
*informacje obligatoryjne
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