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Zapytanie ofertowe 

Zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty na zakup licencji systemu bazy danych na 

potrzeby systemu ERP B2B w ramach realizacji projektu pt. „Upgrade funkcjonalny 

architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany 

danych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 8 : 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania 8.2: 

Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 

 

Charakterystyka minimalnych parametrów: 

 2 licencje na silnik bazodanowy w wersji standardowej w licencjonowaniu per rdzeń 

(tzw. Core),  

 1 licencja na silnik bazodanowy w wersji Business Inteligence + 30 licencji 

dostępowych (tzw. CAL - Client Access License). 

 

Cechy charakterystyczne silnika bazodanowego w wersji Standardowej: 

- licencjonowanie w modelu licencji per rdzeń (tzw. Core), 

- oprogramowanie powinno być w wersji najnowszej dostępnej przez producenta, 

- licencja bezterminowa, nieograniczona liczba użytkowników. 

Cechy charakterystyczne silnika bazodanowego w wersji Business Inteligence: 

- wersja przystosowana dla środowisk BI (Business Inteligence), 

- licencjonowanie w modelu licencji dostępowych, 

- oprogramowanie powinno być w wersji najnowszej dostępnej przez producenta, 

- licencja bezterminowa, liczba użytkowników zależna od ilości licencji dostępowych. 

 

mailto:pawel.mrozowski@cdprojekt.com
http://www.cdprojekt.com/


 

           
Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość 

„Upgrade funkcjonalny architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany 
danych” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

CD PROJEKT S.A.       

Ul. Jagiellońska 74 

03-3013 Warszawa 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania systemowego serwerów, 

zarządzającego serwerami oraz backupem na potrzeby systemu ERP B2B.  

 Szczegółowy opis zamówienia: 

 Zamawiający nie dopuszcza do możliwości składania ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.10.2014 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna: 

 posiadać datę sporządzenia 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 zawierać cenę w kwocie netto. 

Oferta powinna być ważna 90 dni. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona 

osobiście na adres: CD PROJEKT S.A. Ul. Jagiellońska 74 03-3013 Warszawa lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomasz.dziedzic@cdprojekt.com do dnia 

13.10.2014. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.cdprojekt.com. 
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VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena – 60%, 

 Parametry techniczne – 40%. 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Dziedzic pod numerem telefonu 

+48 606 400 686 oraz adresem e-mail: tomasz.dziedzic@cdprojekt.com. 
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