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Warszawa, dnia 9 grudnia 2010  

CDP Investment Sp. z o.o. 

ul. Jagiellooska 74,  

03-301 Warszawa 

NIP: PL 113-26-99-061 

KRS: 0000318458, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział KRS,  

Kapitał zakładowy: 223.600.000 zł 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 02/2009/01 

 

CDP Investment Sp. z o.o. (Zamawiający) zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do składania ofert cenowych z 

uwzględnieniem poniższych wymagao:  

1. Przedmiot Zamówienia:  

Sprzedaż dwóch przełączników zarządzalnych sieci LAN, zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą 

załącznik nr 2, w ramach realizacji projektu: Modernizacja infrastruktury technicznej i technologicznej Grupy CD 

Projekt. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 
do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
 
Oferent zobowiązuje sie do świadczenia usług gwarancyjnych/serwisowych przez okres co najmniej 36 
miesięcy. 
 

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia: 

 

Ostateczny termin realizacji zamówienia to 10 styczeo 2010 roku.  
Przez w/w termin rozumie się datę odbioru przez inwestora kompletnego produktu, działającego zgodnie z 
wymaganiami. 

 

3. Informacje wymagane od Oferenta:  

 

1. opis proponowanego rozwiązania: architektura, technologie, 
2. termin realizacji zamówienia, 
3. całkowita cena za proponowane rozwiązanie (brutto i netto), 
4. proponowany harmonogram płatności 
5. prezentacja oferenta: doświadczenie, realizacje, potencjał, dokumenty statutowe, dane 

kontaktowe, 
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4. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: 

 

Pan Jakub Potocki, tel. kom. 604 283333, adres email: jakub.potocki@cdprojekt.com 

 

5. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 

 

20 grudnia 2010 r. do godz. 12:30 drogą mailową na adres jakub.potocki@cdprojekt.com, w formacie 

PDF. Oferta powinna zawierad wypełniony formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 
Ofertowego oraz załączniki wg uznania Oferenta.  
 
Oferty wysłane po w/w terminie nie będą oceniane. 
 

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 

Ocenie podlegad będzie: 

a. Jakośd i parametry prezentowanych urządzeo  
b. Termin realizacji zamówienia, 
c. Cena proponowanego rozwiązania 
d. doświadczenie i możliwości Oferenta gwarantujące wysoką jakośd produktu oraz usług 

gwarancyjno-serwisowych, 
 

Kolejnośd kryteriów odzwierciedla ich istotnośd dla Zamawiającego. 
Kryterium dodatkowym będzie harmonogram płatności zaproponowany przez Oferenta.  
 

7. Informacje dodatkowe: 

 
Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania CD Projekt Investment Sp. z o.o. do zawarcia umowy. 
Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 k.c. 
 
Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego 
opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia. 
 
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
 
Wybrany Oferent, przed przystąpieniem do realizacji projektu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia 
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich 
informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z realizacją usługi. 
 

8. Załączniki: 

1. Wzór Formularza Oferty 

2. Specyfikacja techniczna  
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