
 

       

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 

 

Nazwa projektu: 

Wsparcie aplikacji serverless w środowisku multi-cloud 

 

Tytuł zamówienia: 

Zapytanie ofertowe nr 2/2019: zakup pięciu komputerów developerskich posiadających konfigurację          

dedykowaną do równoległego, wielowątkowego przetwarzania dużych wolumenów danych. 

 

Termin składania ofert: 21/11/2019 

 

Miejsce i sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21/11/2019 

a) W formie elektronicznej na adres e-mail: jozefina.krasnodebska@7bulls.com, lub 

b) W formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana             

Chrystiana Szucha 8 w Warszawie 

  

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego             

zapytania. 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie             

spoczywa na Oferencie. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek            

koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych             

ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego            

i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert oraz do unieważnienia zapytania           

ofertowego bez konieczności podania przyczyny. 

 

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: jozefina.krasnodebska@7bulls.com 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Józefina Krasnodębska 

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 22 583 10 60 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pięciu komputerów           

developerskich wraz z akcesoriami, wyposażeniem i dedykowanym oprogramowaniem do przetwarzania          

równoległego dużych wolumenów danych na potrzeby realizacji projektu pt.: “Wsparcie aplikacji           

serverless w środowisku multi-cloud”, współfinansowanego ze środków programu Eurostars-2. 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
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Województwo: mazowieckie 

Powiat: M.st. Warszawa 

Miejscowość: Warszawa 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Cel zamówienia: 

Przedmiotem projektu, realizowanego przez Zamawiającego w ramach programu Eurostars-2, jest          

opracowanie platformy Functionizer wspierającej migrację, optymalizację i zarządzanie        

oprogramowaniem w modelu Serverless Computing w środowisku multi-cloud, tj. przy elastycznym          

wykorzystaniu zasobów różnych dostawców.  

 

Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,          

7bulls.com Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyłonienia dostawcy          

pięciu komputerów developerskich wraz z akcesoriami, wyposażeniem i dedykowanym         

oprogramowaniem do przetwarzania równoległego dużych wolumenów danych na potrzeby realizacji          

prac w projekcie. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. komputerów developerskich o minimalnych wymaganiach           

technicznych z wymaganą architekturą procesorów wielordzeniowych umożliwiająca użycie nie         

sekwencyjnej mocy obliczeniowej: 

● Procesor minimum czterordzeniowy, zgodny z architekturą x86, z obsługą instrukcji 64 bit, 

uzyskujący wynik co najmniej 8500 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników 

publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php według rankingu z dnia 

7.11.2019, stanowiącego załącznik nr 1. 

● Dysk twardy SSD M.2 NVMe o pojemności minimum 500 GB. 

● Pamięć RAM minimum 32 GB z możliwością rozbudowy do 64 GB. 

● Matryca 15,6” o powłoce matowej, rozdzielczości 1920 x 1080 i jasności minimum 250 nitów. 

● Zintegrowana karta graficzna z pamięcią przydzielaną dynamicznie. 

● Zintegrowana karta przewodowa 10/100/1000 Mbit/s z gniazdem RJ-45. 

● Zintegrowana karta bezprzewodowa IEEE 802.11 ac. 

● Zintegrowany moduł Bluetooth 5.0. 

● Minimum 2 porty USB 3.1 i minimum 2 porty USB typu C. 

● Minimum 1 port HDMI. 

● Zintegrowany czytnik kart microSD. 

● Zintegrowany czytnik Smart Card. 

● Dedykowane złącze stacji dokującej. 

● Stacja dokująca tego samego producenta co oferowany laptop, umożliwiająca podłączenie co 

najmniej dwóch monitorów poprzez złącza HDMI lub DisplayPort, posiadająca własny zasilacz 

zapewniający całkowite zasilanie oferowanego laptopa, posiadająca co najmniej 4 porty USB 3.0 

i 2 porty USB typu C. 

● Gniazdo słuchawek i mikrofonu. 
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● Klawiatura QWERTY odporna na zachlapanie i z panelem numerycznym. 

● Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 10 godzin. 

● Waga razem z baterią nie większa niż 2,1 kg. 

● Gwarancja producenta minimum 3 lata z naprawą w miejscu użytkowania. W przypadku awarii 

dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego. 

● Zintegrowany czytnik linii papilarnych. 

● Układ szyfrowania TPM 2.0. 

● Gniazdo linki zabezpieczającej Kensington Lock. 

● Wbudowana w obudowę matrycy kamera internetowa. 

● Preinstalowany system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz ze wszystkimi sterownikami 

do urządzeń laptopa, umożliwiający poprawną instalację i działanie (bez użycia emulatora lub 

wirtualizacji) oprogramowania Microsoft Office 365 w ramach posiadanych przez 

zamawiającego licencji. 

● Umiejscowiona na dysku twardym oferowanego laptopa lub innym nośniku partycja Recovery 

preinstalowanego systemu. 

 

Harmonogram realizacji zamówienia: 

Termin realizacji dostawy będącej przedmiotem zamówienia do 01/12/2019. 

 

Załączniki 

1) Formularz oferty 

2) Oświadczenie o braku powiązań 

3) Wzór umowy z Wykonawcą 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają dostawcy powiązani osobowo lub           

kapitałowo z zamawiającym oraz wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie. Ocena            

spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do oferty. 

 

Warunki zmiany umowy:  

Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem           

stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość          

wprowadzenia zmian w zakresie warunków realizacji zamówienia, zarówno na etapie podpisywania jak i             

realizacji umowy z Oferentem (na podstawie stosownych aneksów do umowy) w zakresie: 

a) Terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku kiedy taka zmiana będzie wynikać 

z przebiegu projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności 

niezależnych od Zamawiającego, 

b) Wszelkich zmian związanych z wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawarcia umowy, a które mogą wpłynąć zarówno na sposób, jak i termin realizacji 

zadań w ramach projektu, 

c) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

Wprowadzenie powyższych zmian będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 



 

       

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

Oferta powinna zawierać: 

● Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

● Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 

● Termin ważności oferty: 60 dni liczone od daty od daty upływu terminu składania ofert.  

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność              

z oryginałem przez Oferenta poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu            

wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.  

 

OCENA OFERTY 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1.     Cena brutto (cena z podatkiem VAT, łączna za cały przedmiot zamówienia) – 100% (max 100 pkt). 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

Cena brutto oferty najtańszej 

----------------------------------------- x 100 = liczba punktów 

Cena brutto oferty badanej 

 

Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania pełnego           

zakresu przedmiotu zamówienia. Oferty w walucie obcej zostaną przeliczone na walutę polską zgodnie            

ze średnim kursem NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Końcowy wynik powyższego             

działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana            

oferta z największą liczbą punktów. 

 

Dodatkowe informacje: 

● W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości, Zamawiający            

wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta           

najkorzystniejsza. 

 

Wykluczenia: 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo             

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między           

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami           

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem          

procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na: 

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. Pełnieniu funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; 

 



 

       

4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii           

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub            

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku niespełnienia warunków udziału          

w postępowaniu oraz braku spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących        

przedmiotowego zapytania ofertowego. 

 


