Lublin, dn.15.02.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/02/2019
I.

CEL ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pt. "Centrum Badawczo-Rozwojowe
FiM Consulting Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś
priorytetowa: „Badania i innowacje” zapraszamy do składania ofert.

II.

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Firmy: FiM Consulting Sp z o.o.
Siedziba główna: ul. Szafarczyka 5 lok. C, 01-227 Warszawa
Oddział w Lublinie: ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin
NIP: 527 23 29 484
www: www.fim.pl

III.

OSOBA DO KONTAKTU WS. SKŁADANIA OFERT

Pani Kamila Kornata: kamila.kornata@fim.pl

IV.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest system zarządzania bazą danych SQL Server w najnowszej
wersji, tj. serwer bazodanowy na którym umieszczona zostanie platforma integracyjna.
Wydatek niezbędny do stworzenia środowiska do przetwarzania danych. Na serwerze SQL
zostaną zainstalowane bazy danych platformy do budowy modeli kalkulacyjnych wraz z
modułami oraz mechanizmy zasilania, czyszczenia-walidacji danych źródłowych.

V.

KOD CPV

48612000-1 System zarządzania bazą danych

VI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje system zarządzania bazą danych SQL Server w najnowszej
wersji, tj. serwer bazodanowy na którym umieszczona zostanie platforma integracyjna.
Wydatek niezbędny do stworzenia środowiska do przetwarzania danych. Na serwerze SQL
zostaną zainstalowane bazy danych platformy do budowy modeli kalkulacyjnych wraz z
modułami oraz mechanizmy zasilania, czyszczenia-walidacji danych źródłowych platformy
integracyjnej.
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System informatyczny, który jest przedmiotem zamówienia powinien być rozwiązaniem
chmurowym z dostępem na min 3 lata, tj. 36 miesięcy o następujących minimalnych
parametrach:
 Typ: Pula elastyczna. Możliwość skalowania środowiska wraz ze zmieniającymi się
wymaganiami odnośnie mocy obliczeniowych i magazynu danych.
 Warstwa magazynu kopii zapasowych: LRS. Magazyn lokalnie nadmiarowy.
 Model zakupowy: DTU. Stały zestaw zasobów.
 Warstwa usługi: Standardowa.
 Poziom wydajności: 1 x Pula; 50 eDTU, z możliwością skalowania. Możliwość
rozmieszczenia min 50 baz danych.
 Magazyn danych: min 50 GB, z możliwością skalowania.
Oferty które nie spełniają wyżej wymienionych parametrów zostaną odrzucone.

VII.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin zakupu planowany jest w marcu 2019r. zaraz po opublikowaniu wyników wyboru
Wykonawcy, tj. najkorzystniejszej Oferty.

VIII.

PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT (kryteria wejścia)

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Oferenci, którzy:
1. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o dobrej sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Weryfikacja kryterium na podstawie zał. nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
2. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego,
nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na
podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących
się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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b)
c)
d)

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o braku
powiązań kapitałowych lub osobowych. Weryfikacja kryterium na podstawie zał. nr 3
do Zapytania Ofertowego.

IX.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryterium I – Cena 100%
W ramach tego kryterium max. można uzyskać 100 pkt.
Cena Oferty musi zostać określona w PLN. Wykonawca może podać tylko jedną cenę
łączną bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. Cena podana w ofercie
będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i wszystkie koszty
towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w
szczególności podatek VAT.
Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena
1. jeżeli cena Oferty jest najkorzystniejsza lub równa cenie Oferty najkorzystniejszej –
otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
2. jeżeli wszystkie ceny Ofert są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę
punktów równą wadze kryterium
3. jeżeli złożona Oferta posiada cenę wyższą niż Oferta najkorzystniejsza jej wartość
punktowa obliczana jest w sposób następujący:
Kx = (Cmin / Cx) * 100 pkt
gdzie:
Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto
za realizację całego zamówienia,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w Ofertach złożonych na realizację
zamówienia,
Cx – cena brutto Oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

X.

OFERTA

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego), przy czym Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem
Oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferta musi zawierać:
 Nazwę i adres Oferenta,
 Datę sporządzenia Oferty,
 Cenę całkowitą netto i brutto (w zł),
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 Termin ważności Oferty,
 Czas (okres) dostępu (w miesiącach),
 Informacje o posiadanych cechach (parametrach).
Do Oferty Oferent powinien dołączyć Załącznik nr 2 i 3 do Zapytania Ofertowego.

XI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1. pocztą elektroniczną (podpisana i zeskanowana) na adres e-mail Zamawiającego:
kamila.kornata@fim.pl
2. pocztą tradycyjną lub kurierem (podpisana) na adres Zamawiającego: FIM Sp. z
o.o., ul. Szafarczyka 5 lok. C, 01-227 Warszawa
3. osobiście (podpisana) na adres Zamawiającego: FIM Sp. z o.o., ul. Szafarczyka 5
lok. C, 01-227 Warszawa
Termin składania ofert (wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres
email) upływa w dniu 22.03.2019r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XII.

INNE INFORMACJE

 Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w Zapytaniu Ofertowym lub
warunkach zamówienia. O każdej zmianie Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, za
pomocą poczty elektronicznej.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia bez podawania
przyczyny.
 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania Ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie
Oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta odpowiada wszystkim
wymogom zawartym w Zapytaniu Ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach
wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania Ofertowego i
którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej Oferty ze względu na to,
że złożone zostały Oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia - w terminie określonym
przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie Ofertach.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji
wycofania się z realizacji projektu lub w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania Ofertowego.
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 Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert cząstkowych.
 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku
skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych
przysługujących im roszczeń.
 Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone na
język polski.
 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
efektywności, jawności i przejrzystości.

XIII.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania
ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie
odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim
krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia
postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz
wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak
podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje
Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty
zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu
unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie.
Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom
usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty
przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
6. Oferent posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
oferenta;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO
7. W każdej chwili Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia
roszczeń wynikający z przepisów oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej
zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub
zamówienia oraz ich rozliczenia.

XIV.

ZAŁĄCZNIKI

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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