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Zgierz, dnia 04.02.2011r. 
 „TE-ZET” Biuro Rachunkowe   
Anna Tomczak, Pawe  Tomczak, Krzysztof Zarzycki  
ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz  
NIP: 7320018181 

 
 

O OSZENIE O ZAMÓWIENIU / ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
Nazwa Projektu:  

Rozwój firmy „TE-ZET” Biuro Rachunkowe poprzez uruchomienie 
us ug on-line oraz stworzenie kana u wymiany informacji 

 
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH IV OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: SPO ECZE STWO 
INFORMACYJNE, DZIA ANIE IV.3: E-TECHNOLOGIE DLA PRZEDSI BIORSTW 

 
DOFINANSOWANIE ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I 

BUD ETU PA STWA. 
 

Zamówienie udzielane b dzie w trybie post powania ofertowego: 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zbiorcze na: 

- dostaw  programu operacyjnego na serwer wewn trzny (1 szt.), 

- dostaw  licencji dost powych dla 5 u ytkowników (4 szt.), 

- dostaw  programu operacyjnego do serwera terminali (1 szt.), 

- dostaw  licencji dost powych dla u ytkowników terminali (20 szt.). 

 

Opis (specyfikacja) przedmiotu zamówienia, warunki wst pne itp. 

Wymagania minimalne: 
1.Program operacyjny na serwer wewn trzny: us ugi katalogowe, serwer MSSQL, obs uga 
do 32GB RAM 

2.Licencje dost powe dla 5 u ytkowników: dla programu operacyjnego z pkt1 

3.Program operacyjny do serwera terminali: us ugi katalogowe, obs uga aplikacji 
pracuj cych w rodowisku MS Windows 

4.Licencje dost powe dla u ytkowników terminali: dla programu operacyjnego z pkt 3. 
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Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: 

Lp Przedmiot zamówienia Jednostka 
miary 

Ilo  Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto  netto Stawka 
VAT 
(%) 

Warto  
VAT 

Warto  
brutto 

1 Program operacyjny na 
serwer wewn trzny 

szt. 1      

2 Licencje dost powe dla 5 
ytkowników 

szt. 4      

3 Program operacyjny do 
serwera terminali 

szt. 1      

4 Licencje dost powe dla 
ytkowników terminali 

szt. 20      

Razem n/d n/d n/d n/d  n/d   
 
 

        

Opis kryteriów, którymi firma b dzie si  kierowa a przy wyborze oferty oraz znaczenie tych 
kryteriów 

Maksymalna liczba punktów mo liwych do uzyskania – 100 

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny 

1 Cena  Od 0 do 60  Stosunek ceny w ofercie z najni sz  
cen  do ceny badanej oferty 
mno ony przez 60 

2 Czas reakcji serwisowej Od 0 do 40 Stosunek czasu reakcji serwisowej z 
najkrótszym czasem reakcji 
serwisowej do czasu reakcji 
serwisowej w badanej ofercie 
mno ony przez 40 

 

 

 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przed enie prawnie wi cej oferty 
 

 
Termin wykonania zamówienia: 15 marca 2011r. 

Ostateczny termin sk adania ofert: 14 lutego 2011r. godz. 16.00. 

Miejsce sk adania ofert - oferty wraz ze szczegó ow  specyfikacj  nale y sk ada  
osobi cie lub listownie na adres:  
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„TE-ZET” Biuro Rachunkowe Anna Tomczak, Pawe  Tomczak, Krzysztof Zarzycki  

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz 

Oferty sk adane listownie lub osobi cie prosimy umie ci  w dwóch zaklejonych 
kopertach, z adnotacj  na wewn trznej kopercie „Otworzy  dnia 14 lutego 2011r. po 
godz. 16.30” 
Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Micha  Musierowic - tel. 606-94 64-96 

 
W przypadku podania warto ci ofert w walucie obcej, warto  zamówienia b dzie 
przeliczana na z otówki wed ug redniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 
 
Je eli Oferent nie zastrzeg  inaczej, poprzez z enie oferty Oferent wyra a zgod  na 
podanie do wiadomo ci pozosta ych Oferentów, którzy z yli wa ne oferty, szczegó ów 
oferty. Oferent ma prawo nie wyrazi  zgody na podanie do wiadomo ci szczegó ów 
technicznych przedmiotu zamówienia. 
 
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 
uniewa nienia post powania. 
 


