Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w Waszą Przyszłość
Szczecin, dnia 25/11/2014

Zamawiający:

”RedSky” Sp. z o.o.
Aleja Piastów 22,
71-064 Szczecin
KRS: 0000209107
NIP: 6422683651
REGON: 276822679

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014
W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych
miedzy firma "RED SKY" Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, niniejszym ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania o
cenę na zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak i
zlecenia usług doradczych, eksperckich oraz szkoleń.

Opis projektu

Projekt polega na wdrożeniu w firmie "RED SKY" Sp. z o.o., nowego systemu B2B, co umożliwi
partnerom posiadanie bezpośredniego i prostego dostępu do statystyk prowadzonych kampanii
reklamowych oraz szybszej wymiany danych.
Firma "RED SKY" Sp. z o.o. planuje uruchomić profesjonalny serwer reklamowy, który pozwoli jej na
istotny rozwój prowadzonej działalności, m.in. poprzez automatyzacje procesów biznesowych
realizowanych z partnerami.
Automatyzacja przepływu informacji handlowej między Zamawiającym a Partnerami, ma prowadzić
do usprawnienia następujących obszarów działalności biznesowej:
- ofertowanie
- realizacja zamówienia
- logistyka
- monitorowanie stanu należności/rozliczeń
- zarządzanie informacja i raportowanie
- monitoring i optymalizacja
Dzięki zaimplementowaniu nowego systemu B2B ma być zagwarantowana m. in.:
−
możliwość szybszego reagowania na bardzo dynamicznie zmieniający się rynek reklamy
internetowej
−
możliwość podejmowania decyzji na podstawie aktualnych danych przedstawianych przez
system reklamodawcy mogą przenosić swoje budżety na inne jednostki reklamowe,
prowadzić wiele kampanii jednocześnie bez konieczności oczekiwania na informacje od
wydawców; wydawcy mogą na bieżąco dostosowywać swoje ceny do zapotrzebowania
reklamodawców na konkretne jednostki reklamowe.
−
oszczędność czasu - możliwość zarządzania wieloma kampaniami z jednego miejsca /
możliwość zarządzania powierzchnią reklamową z jednego miejsca.
−
raporty generowane na żądanie i dostępne “od ręki” w panelu wydawcy / reklamodawcy,

Przedmiot zapytania ofertowego
Zakup Serwerów do przetwarzania danych –RabbitMQ – 4 szt.
Parametry minimalne jednego serwera jakie musi on spełniać:
•
4 kieszenie na dyski
•
minimum 16GB pamięci RAM
•
1 dysk
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Zakup serwerów bazodanowych – 8 szt.
Parametry minimalne jednego serwera jakie musi on spełniać:
•
Serwer 2U
•
8 kieszeni na dyski
•
4 dyski SAS
•
kontroler RAID typu 3ware
Zakup serwerów storage'owych – 4 szt.
Parametry minimalne jednego serwera jakie musi on spełniać:
•
Serwer 2U
•
8 kieszeni
•
6 dyskow 1 TB = 4TB przestrzeni w Raid 6
•
kontorler RAID typu 3ware
Zakup serwerów frontowych – 6 szt.
Parametry minimalne jednego serwera jakie musi on spełniać:
•
Serwer 1U
•
1 dysk HDD
•
8GB RAM
•
procesor typu Intel Xeon 4 core E3-1230LV3 1,8GHz 8MB lub szybszy
Zakup serwerów Hadoop – 8 szt.
Parametry minimalne jednego serwera jakie musi on spełniać:
•
Serwer 2U
•
8 kieszeni
•
6 dyskow 1 TB = 4TB przestrzeni w Raid 6
•
kontorler RAID typu 3ware
Zakup serwerów Redis – 4 szt.
Parametry minimalne jednego serwera jakie musi on spełniać:
•
Serwer 1U
•
4 kieszenie na dyski
•
2 dyski SSD
II. Planowany termin realizacji zamówienia: do 12.12.2014

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą
tylko oferty kompletne.
Kryteria wyboru obligatoryjne:
•
•

Wypełnienie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, który jednocześnie stanowi
formularz ofertowy
Gotowość realizacji zamówienia we wskazanym terminie

Kryteria wyboru punktowe:
Kryteria wyboru

Znaczenie

Cena netto

40%

Strona 2! z 6!

Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w Waszą Przyszłość
Gwarancja

30%

Liczba pracowników posiadających certyfikaty z
zakresu parametryzacji serwerów.

20%

Czas prowadzenia działalności - ilość lat na
rynku

10%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:
a)

Punkty w ramach kryterium „Ceny netto” będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
C n = ----------------- x 40
Cr
C min – najniższa zaoferowana cena netto
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie

b)

Punkty w ramach kryterium „Gwarancja” będą przyznawane wg następującej formuły:
Gr
G n = (———————— ) x G x 30
G max
G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (liczba miesięcy)
G r – okres gwarancji oferty rozpatrywanej (liczba miesięcy)
G n – ilość punktów przyznana ofercie
G - rodzaj gwarancji (1 - grawancja zwykła, 2 - gwarancja door-to-door, 3gwarancja nowy sprzęt-naprawa)

c)

Punkty w ramach kryterium „Liczba pracowników posiadających certyfikaty z zakresu
parametryzacji serwerów.” otrzymają Oferenci, którzy posiadają pracowników z
certyfikatami wg następującej formuły:
CO r
CO n = ----------------- x 20
CO max
CO max –największa liczba certyfikatów
CO r – liczba certyfikatów rozpatrywanego oferenta
CO n – ilość punktów przyznana ofercie

d)

Punkty w ramach kryterium „Czas prowadzenia działalności - ilość lat na rynku” będą
przyznawane wg następującej formuły:
DO r
DO n = ----------------- x 10
DO max
DO max –największa liczba lat na rynku
DO r – liczba lat na rynku rozpatrywanego oferenta
DO n – ilość punktów przyznana ofercie

Miejsce składania ofert:
”RedSky” Sp. z o.o.
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Aleja Piastów 22,
71-064 Szczecin

Lub na adres mailowy: szwaja@red-sky.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 02/12/2014
Osoba do kontaktu:

Kornel Szwaja
Email: szwaja@red-sky.pl
Tel. 502-472-433

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
•
•
•
•
•
•

nazwę i adres oferenta,
data wystawienia oferty,
kosztorys ofertowy netto, waluta,
termin ważności oferty (minimum 30 dni),
imię i nazwisko/ nazwę wystawcy oferty
informacje / dokumenty pozwalające ocenić ofertę wg wskazanych kryteriów

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy RedSky sp. z o.o. do żadnego określonego
działania.
1.
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy RedSky sp. z o.o. do
akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy RedSky sp. z o.o. do
składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2.
RedSky 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.
3.
RedSky sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, jak również do
unieważnienia bądź odstąpienia od postępowania prowadzonego w związku z wyborem
oferty, bez podania przyczyny. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy

........................................
........................................
..........................................
...........................................
Nazwa firmy i dane teleadresowe*

.................., dn. ...........................
Miejscowość i data*

Oferta dla RedSky sp. z o.o.
z siedzibą: Aleja Piastów 22,71-064 Szczecin
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 dotyczące zakupu serwerów w związku z
realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych miedzy firma
"RED SKY" Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 8.2, przedkładam ofertę cenową zgodnie poniższą specyfikacją:

Lp. Przedmiot oferty

Nazwa / model

Cena netto w
walucie…..*

1 Serwery do
przetwarzania danych Rabbit MQ - 4 sztuki
2 Serwery bazodanowe 8 sztuk
3 Serwery storage’owe 4 sztuki
4 Serwery frontowe - 6
sztuk
5 Serwery Hadoop - 8
sztuk
6 Serwery Redis - 4
sztuk

Gwarancja

Rodzaj (zwykła, door-to-door,
nowy sprzęt-naprawa)

Liczba miesięcy
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Liczba pracowników
posiadających certyfikaty z
zakresu parametryzacji
serwerów.

Liczba pracowników z
certyfikatami z zakresu
parametryzacji serwerów

Czas prowadzenia działalności - ilość lat na
rynku

Liczba załączonych kopii
certyfikatów

Liczba lat na rynku
….. lat

1)

Potwierdzam gotowość wykonania zamówienia do dnia 12.12.2014 *

2)

Oferta jest ważna do …………………………………………………..* (minimum 30 dni)

3)

Gwarancja - …………………………………………………. miesięcy*

4)

Ilość lat na rynku - ……………………………………….. lat*

5)

Ilość i rodzaj posiadanych certyfikatów: *
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Inne informacje
(opcjonalnie): .........................................................................................................
...........................................................................................................................
..................

..............................................
Imię i nazwisko/nazwa wystawcy oferty*

*informacje obligatoryjne
** cena netto w walucie obcej zostanie przeliczona do porównania wg. średniego kursu NBP z dnia dokonywania oceny
złożonych ofert
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