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Zamawiający: 

Trade & Travel Company 

Łódź ul. Piotrkowska 92;  90-103 Łódź 

 

 
Zapytanie Ofertowe 

 
postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w z zachowaniem konkurencyjności 

 
 
 
przedmiotem zamówienia jest: 
  

Dostawa infrastruktury IT dla Trade & Travel Company 

 
 
                 TERMINY: 

Składanie ofert: do               17 czerwca 2021 r. do godz. 1200 

   Otwarcie ofert    17 czerwca 2021 r. o godz. 1230 

 
 

 
 
Numer sprawy i Zapytania Ofertowego:  TT/1/2021 

 
 

ZATWIERDZIŁ:  
 
 

Prezes 
Artur Matiaszczyk 

 
 
 
 
 
Uwaga:  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią dokumentu. Wykonawca ponosi ryzyko odrzucenia oferty 
poprzez nieterminowe dostarczenie wszystkich wymaganych oświadczeń, bądź przedłożenia oferty nie w pełni spełniającej 
wymagania określone w Zapytaniu ofertowym. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania 
opisanych w niniejszym dokumencie.  

 
Łódź, 9 czerwca  2021 roku
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Trade & Travel Company Sp. z o.o. 
adres:   Łódź 90-103;  ul. Piotrkowska 92  
tel.:   42 636 53 52  
strona internetowa:  www.konsorcjum.pl 

  adres elektroniczny: projekt@konsorcjum.com.pl  
Regon: 470799890 NIP: 7250033487  KRS: 0000209767 

 
II. Tryb udzielania zamówienia  
1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawa Zamówień Publicznych.. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach 

konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
RPO WŁ na lata 2014 – 2020. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym  
Zapytaniu Ofertowym (dalej jako: ZO),  

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym ZO zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 
7. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na numer ZO we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 
8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty będzie 

przewyższała środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
2. Zakres rzeczowy zamówienia: 

2.1. Serwer domeny     szt. 1 
2.2. NAS     szt. 1 
2.3. System do backupu danych  szt. 1 
2.4. Komputery    szt. 9 
2.5. System operacyjny komputera  szt. 9 
2.6. Oprogramowania biurowe  szt. 9 
2.7. Przełączniki dostępowe   szt. 4 
2.8. Access Pointy    szt. 4 
2.9. UTM     szt. 2 
2.10. System operacyjny serwera  szt. 1 
2.11. System autoryzacji dostępu  szt. 30 

3. Szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne  w.w. sprzętu komputerowego i oprogramowania są 
wyspecyfikowane w Rozdziale II Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej jako OPZ), który stanowi Załącznik 1 
do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

4. Zamawiający wymaga świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy 
(zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.   

5. Przedmiot zamówienia  należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować w biurach Zamawiającego: 
5.1. w Łodzi przy ul. Piotrkowska 92; 
5.2. w Warszawie przy ulicy Koszykowej 53. 

6. Podane w OPZ wymagania techniczne i funkcjonalne należy traktować jako wymagania minimalne. 
Zamawiający dopuszcza oferowanie funkcjonalności lepszych niż żądane.  

7. W celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w ZO, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące spełniania przez oferowane rozwiązanie wszystkich 
wymaganych funkcjonalności określonych w OPZ. 

8. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
8.1. 30213100-6 Komputery przenośne 
8.2. 30234500-3  Pamięci do przechowywania danych 
8.3. 32413100-2 Rutery sieciowe 
8.4. 48620000-0 Systemy operacyjne 
8.5. 48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego 
8.6. 48820000-2 Serwery 
8.7. 72000000-5  Usługi informatyczne. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.  
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
14. Zamówienie jest częścią realizacji projektu pn. „Dywersyfikacja i automatyzacja usług w Trade & Travel 

Company”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
podstawie umowy o dofinansowanie Projektu numer RPLD.02.03.01-10-0168/20-00 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
w ramach II Osi priorytetowe - INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 
1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.   
2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane 

usługi oraz na dostarczone rozwiązanie jako całość.  
3. Okres trwania gwarancji i rękojmi rozpocznie się z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  
4. Zamawiający wymaga zapewnienia reakcji serwisowej, rozumianej jako podjęcie działań diagnostycznych i 

kontakt ze zgłaszającym, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia problemu.   
 

V. Wykaz warunków braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
1. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co 

do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca musi 
złożyć wraz z Formularzem Oferty, stanowiącym Załącznik 2 do ZO, oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania, według wzoru zamieszczonego w Załączniku 3 do niniejszego ZO.  
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie 
(rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości minimum 100.000 złotych brutto, którego 
przedmiotem była dostawa i instalacja urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane. W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę, który 
polega na zdolnościach innych podmiotów, Zamawiający wymaga by co najmniej jeden z podmiotów 
wykazał się doświadczeniem w ramach niniejszego warunku. Oznacza to, że Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości sumowania doświadczenia w ramach tych samych zamówień. 

1.2. dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że skieruje do realizacji 
zamówienia, wraz z podaniem doświadczenia tej osoby niezbędnym do wykonania zamówienia, a 
także zakresem wykonywanych czynności oraz informację o podstawie do dysponowania osobą: 

1.2.1. Kierownika Wdrożenia – posiadającego doświadczenie w realizacji min. 1 zamówienia którego 
przedmiotem była dostawa i instalacja urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania 
o wartości min. 100.000 zł brutto,  

1.2.2. Inżyniera Wdrożenia - posiadającego doświadczenie w realizacji min. 1 zamówienia którego 
przedmiotem była dostawa i instalacja urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania 
wartości min. 50.000 zł brutto, 

1.3. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk. 
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2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
rozdziale VI pkt 1, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.   

3. Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.   
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali, spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt. 1. niniejszego rozdziału. 
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI pkt 1 

niniejszego ZP, Wykonawcy muszą złożyć wraz z Formularzem Oferty, oświadczenie według wzoru 
zamieszczonego w Załączniku 4 do niniejszego ZP 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami:  

1. W postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. 
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 

być składane na adres Zamawiającego. 
6. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00, 
7. Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną winny być kierowane na 

adres: projekt@konsorcjum.com.pl 
8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest pan Robert Kaźmierczak, tel.: 42 636 53 52; 

email: projekt@konsorcjum.com.pl 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie 

lub na wniosek Zamawiającego.  
 
X. Opis sposobu udzielania wyjaśnień  treści ZO 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO.  
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO. wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 
której udostępniono ZO. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
punkcie 2 niniejszego rozdziału.  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ZO, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści ZO.  
6. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ZO, zmianę ZO Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej.  
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym Wykonawców oraz zamieści taką informację na stronie internetowej. 

mailto:projekt@konsorcjum.com.pl
mailto:projekt@konsorcjum.com.pl
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XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta musi zawierać: 

1.1. wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
ZO, zawierający łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, 
okresu gwarancji jakości, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 
postanowień ZO bez zastrzeżeń,  

1.2. wypełniony Załącznik nr 2.1  do ZO – Wykaz zaoferowanych urządzeń i oprogramowania 
1.3. wypełniony formularz Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do ZO 
1.4. wypełniony formularz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ZO   
2. Oferta musi być napisana trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne Upoważnienie. 
4. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.  
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ZO.  
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana, a cała oferta wraz z załącznikami była w 

trwały sposób ze sobą połączona, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści.  
9. Zmiany w Formularzu Oferty, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 
20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści ZO zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości 
dotyczące treści zapisów w ZO należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w ZO. 

 
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  
1. Ofertę można złożyć:   

1.1. W formie elektronicznej 
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, należy ją złożyć na adres e-mail 
projekt@konsorcjum.com.pl w terminie określonym w punkcie 2, natomiast hasło dostępu umożliwiające 
otwarcie oferty należy przesłać na ten sam adres e-mail projekt@konsorcjum.com.pl , po terminie 
składania ofert określonym w punkcie 2, a przed terminem otwarcia określonym w punkcie 5. 

1.2. W formie papierowej  
W przypadku składania oferty w formie papierowej, należy ją złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie 
Zamawiającego, w terminie określonym w punkcie 2 poniżej i zaadresować zgodnie z opisem Ofertę należy 
złożyć w, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

 Nazwa i adres Wykonawcy  
       Trade & Travel Company                                                                                                                          

Łódź 90-103,  ul. Piotrkowska 92                   

Nr sprawy:  TT/1/2021 

OFERTA   
Dostawa infrastruktury IT dla Trade & Travel Company 

                          nie otwierać przed:  17 czerwca 2021 roku. godz. 12.30 

  
2. Termin składania ofert:  17 czerwca 2021 roku. godz. 12.00. 
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
4. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 czerwca 2021 roku. godz. 12.30. 
6. Otwarcie ofert jest jawne. 
  

mailto:projekt@konsorcjum.com.pl
mailto:projekt@konsorcjum.com.pl
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający upubliczni informacje dotyczące: firm oraz adresów 
Wykonawców, cen i okresów gwarancji. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca  w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie  wymogi,  o  których  mowa  w  niniejszym ZO, 

niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszelkie opłaty 
należne z tytułu zakupu przedmiotu zamówienia, koszty  gwarancji,  koszty  licencji,  koszty instalacji,  
konfiguracji,  wdrożenia, instruktażu, wykonania dokumentacji powykonawczej. ,  a także   czas, materiały,  
sprzęt konieczny do dokonania  odbiorów oraz ewentualne  rabaty  zastosowane  przez Wykonawcę.  

2. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej. 
3. Cena przyjęta w Formularzu Oferty będzie stała w czasie objętym umową 
4. Zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.   
5. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które spełniają wymagania określone w ZO. 
6. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert. 
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i/lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 
ceny lub kosztu. 

8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

9. Jakiekolwiek zamiany polegające na dodaniu nowej pozycji lub pominięciu wyceny jakiejkolwiek z 
istniejących w Formularzu Ofertowym pozycji nie będą uznane za możliwe do poprawienia i skutkować będą 
odrzuceniem oferty. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
1. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia;  

Kryteria oceny ofert : 
1.1. Cena netto – 80%,  
1.2. Okres trwania gwarancji – 20% 

2. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta o największej sumie punktów, obliczonej wg wzoru:  
P = Pc+ Pg  gdzie:  

P - liczba punktów oferty ocenianej  
Pc - liczba punktów przyznanych ofercie  ocenianej w kryterium „Cena netto” 
Pg - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Okres trwania gwarancji” 

3. Każdej z ofert w kryterium „cena netto” Zamawiający przyzna liczbę punktów obliczoną wg wzoru: 
 Pc= Cmin/ Cc x 80pkt gdzie:  

Pc - liczba punktów przyznanych ofercie  ocenianej w kryterium „Cena netto” 
Cmin – najniższa oferowana cena  (netto)  
Cc – cena oferty ocenianej (netto)  

4. Punkty za kryterium „Okres trwania Gwarancji” P(G) zostaną przyznane na podstawie złożonej przez 
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym deklaracji o oferowanej długości gwarancji zgodnie z poniższą regułą:.  

Pg –   0 pkt za minimalny wymagany okres gwarancji ( 36 miesięcy) 
Pg –   10 pkt za gwarancję o długości 48 m-cy 
Pg –   20 pkt za gwarancję o długości 60 m-cy i dłuższej 

 20– maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Okres trwania Gwarancji” 
5. Punktacja przyznawana  ofertom  w  poszczególnych  kryteriach  będzie  liczona  z  dokładnością  do  dwóch  

miejsc  po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
6. Zamawiający   udzieli   zamówienia   Wykonawcy, którego   oferta   odpowiadać   będzie   wszystkim   

wymaganiom przedstawionym w ZO i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.   
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych.  

8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.  

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy.  

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy osobistym podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
treści oferty. 

2. Umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej poprzez wymianę dokumentów w formie pliku 
nieedytowalnego lub z wykorzystaniem systemów do zawierania umów. 

3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, w przypadku 
gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 
ich ponownego badania i oceny. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie 
informacji stronie internetowej. 

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że realizacja niniejszego zamówienia nie leży w 
interesie Zamawiającego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie będzie miał prawa żądać 
zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.. 

 
 
XVI.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

W przypadku niniejszego postępowania zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 

XVII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. 

1. Zamawiający wypełni obowiązki informacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 kwietnia 2016r., zwane dalej RODO (art. 13 i art. 14). 

2. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej 
terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
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Załącznik 2 do ZO-  FORMULARZ OFERTY 
Numer sprawy: TT/1/2021 

Formularz Oferty 
 

                      Trade & Travel Company                                                                                                                          
      Łódź 90-103,  ul. Piotrkowska 92 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem 

jest:  

Dostawa infrastruktury IT dla Trade & Travel Company  
 
Ja, niżej podpisany: 
Nazwa firmy.................................................................... 
KRS/CEIDG/Numer identyfikacyjny….………...  
NIP……...., REGON ……  * 
adres:………………………………………………………………… 
osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy, zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty  oraz podpisująca ofertę i umowę z Zamawiającym: ………………..………………………………….   
numer telefonu …………………… adres email:…………………………… 
 

składam niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i oferujemy: 
Dostawę infrastruktury IT dla Trade & Travel Company 

 
za cenę ofertową : ……………………  zł netto 
za cenę ofertową: …………………….. zł brutto 
słownie: ……………………………….. zł brutto 
okres trwania gwarancji jakości ……….. miesięcy 
 

1. Oświadczam/my że:: 
1.1. podana w ofercie cena obowiązywać będą w trakcie trwania umowy.  
1.2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
1.3. zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, przyjmujemy 

warunki w nim zawarte; 
1.4. przedmiot umowy zrealizujemy w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy. 
1.5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; 
1.6. akceptujemy, zapłatę za zamówienie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury 
1.7. informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ........................ do nr .........................  

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych 
stronach oferty są jawne. 

1.8. wypełniono obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

2. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sposób, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących podpisania i realizacji umowy 

jest ...........................................  
e-mail: ………………………..………………………………………………    tel.............................; 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty 
4.1. ........................................................................................................................................................ 
4.2. ......................................................................................................................................................... 

5. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
6. Szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu znajduje się w Załącznik 2.1 do ZO -  Wykaz oferowanych 

urządzeń i oprogramowania 
 
 
 
 

miejsce, data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik 2.1 do ZO-  Wykaz zaoferowanych urządzeń i oprogramowania 
Numer sprawy: : TT/1/2021 

 

Wykaz oferowanych urządzeń i oprogramowania 
 

Wykonawca …………………… 

Adres …………………………… 

NIP ………………  

                        Trade & Travel Company                                                                                                                          
      Łódź 90-103,  ul. Piotrkowska 92 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem 

jest:  

Dostawa infrastruktury IT dla Trade & Travel Company  
 
Oferujemy następujące urządzenia i oprogramowanie: 
 
 

Lp. urządzenie 
Liczba 

szt. 
Producent nazwa nr katalogowy uwagi 

1 Serwer domeny 1        

2 NAS 1        

3 System do backupu danych 1        

4 Komputery 9        

5 System operacyjny komputera 9        

6 Oprogramowania biurowe 9        

7 Przełączniki dostępowe 4        

8 Access Point 4        

9 UTM 2        

10 System operacyjny serwera 1        

11 System autoryzacji dostępu 30        

      
 

 
 
 

 
 
  

miejsce, data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik 3 do ZO – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 

Numer sprawy: : TT/1/2021 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawca  …………………… 

Adres …………………………… 

NIP ………………  

                        Trade & Travel Company                                                                                                                          
      Łódź 90-103,  ul. Piotrkowska 92 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem 

jest:  

Dostawa infrastruktury IT dla Trade & Travel Company  

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co 

do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
  

   

miejsce, data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do ZO – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
 

Numer sprawy: : TT/1/2021 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

Wykonawca  …………………… 

Adres …………………………… 

NIP ………………  

                        Trade & Travel Company                                                                                                                          
      Łódź 90-103,  ul. Piotrkowska 92 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem 

jest:  

Dostawa infrastruktury IT dla Trade & Travel Company  

 

Oświadczamy, że: 

1. posiadamy wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonaliśmy zamówienie:  

pod nazwą: ……………. 

dla podmiotu : ………………………………………………….  

w okresie : …………………………… 

o wartości ………………………. złotych brutto,  

którego przedmiotem była dostawa i instalacja urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i 
oprogramowania. 

2. dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:: 

2.1. Kierownikiem Wdrożenia : Imię i nazwisko …………………………………. 

2.1.1. posiadającego doświadczenie w realizacji zamówienia  

2.1.1.1. pod nazwą: ……………. 

2.1.1.2. dla podmiotu : ………………………………………………….  

2.1.1.3. w okresie : …………………………… 

2.1.1.4. o wartości ………………………. złotych brutto,  

2.1.1.5. którego przedmiotem była dostawa i instalacja urządzeń sieciowych, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania. 

2.1.2. Którym dysponujemy na podstawie ………………. 

2.2. Inżyniera Wdrożenia : Imię i nazwisko …………………………………. 

2.2.1. posiadającego doświadczenie w realizacji zamówienia  

2.2.1.1. pod nazwą: ……………. 

2.2.1.2. dla podmiotu : ………………………………………………….  

2.2.1.3. w okresie : …………………………… 

2.2.1.4. o wartości ………………………. złotych brutto,  

2.2.1.5. którego przedmiotem była dostawa i instalacja urządzeń sieciowych, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania. 

2.2.2. Którym dysponujemy na podstawie ………………. 

 

 

 

miejsce, data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

   


