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Zapytanie ofertowe 

W związku z realizacją Projektu pn „Upgrade funkcjonalny architektury ICT do systemu ERP 

B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych”, opisanego Umową 

o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-524/13-00 w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego 

biznesu typu B2B”, 8. osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, Beneficjent – CD PROJEKT S.A. zwraca się z prośba o przedstawienie 

oferty na Zakup infrastruktury sprzętowej dla systemu ERP B2B – Szafa serwerowa typu RACK. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

CD PROJEKT S.A.       
ul. Jagiellońska 74 
03-301 Warszawa 
 

2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zakup Szafy serwerowej typu RACK. 

Szczegółowy opis zamówienia: 

Szafa teleinformatyczna stojąca przystosowana do montażu sprzętu 

teleinformatycznego Rack 19” 

 wymiary: 

- wysokość:  minimum 42U (preferowana 48U) 

- szerokość: 600 mm,  

- głębokość: minimum 1070 mm, maksimum 1200 mm 

 drzwi z wypełnieniami perforowanymi,  osłona tylna szafy z blachy perforowanej 
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 drzwi przednie z możliwością prostego montażu i demontażu, prawo i lewostronne 

 drzwi i panele boczne zamykane na klucz 

 regulowana głębokość montażowa 

 łatwe w demontażu: osłony boczna i tylna - każda zabezpieczona parą zamków 

 możliwość zamontowania kółek jezdnych lub cokołu z przeciwwagą  

 kompatybilność ze sprzętem różnych producentów 

 kolor czarny 

Zestaw montażowy szafy powinien zawierać minimum:  

 szafę 

 kółka nastawne 

 drzwi 

 uziomy 

 instrukcję użytkownika  

 nóżkę poziomującą 

 osprzęt montażowy 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.07.2015 
 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferta powinna: 

 posiadać datę sporządzenia 

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

 zawierać cenę w kwocie netto. 

 zawierać termin realizacji zamówienia 

Oferta powinna być ważna 90 dni (potwierdzenie na ofercie); Oferty nie zawierające tej 

informacji zostaną odrzucone. 
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IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona osobiście 

na adres: CD PROJEKT S.A. ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: marek.martyka@cdprojekt.com lub 

katarzyna.scibior@cdprojekt.com do dnia 16.07.2015. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.cdprojekt.com. 

 

V. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena – 50% (im niższa cena tym wyższa ocena; punktacja w skali 0-5 pkt będzie 

przyznawana kolejno w zależności od ceny netto dla otrzymanych ofert – najtańsza oferta 

– 5 pkt, etc.) 

 Zgodność z preferowanymi parametrami (dot. wysokości) – 30% (punktacja 1-5 pkt: 48U 

i 47U – 5 pkt, 46U – 4 pkt, 45U – 3 pkt, 44U – 2 pkt, 42U i 43U – 1 pkt). 

 Cena za transport – 20% (punktacja 1-5pkt; transport bezkosztowy do siedziby Klienta – 

5 pkt; dalej jak w przypadku parametru „cena”) 

Oferty nieuwzględniające opisanych wymagań będą automatycznie odrzucone. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Martyka pod numerem telefonu +48 604 606 899 

oraz adresem e-mail: marek.martyka@cdprojekt.com. 
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