
 

 
  

 Projekt nr RPZP.01.05.00-32-0039/17 pn. „Zastosowanie w produkcji siłowni telekomunikacyjnych nowego 
innowacyjnego sterownika oraz rozwiązań z zakresu konstrukcji szaf telekomunikacyjnych opartych na 

wynikach prac badawczo-rozwojowych” 

Szczecinek, dnia 18.09.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/1.5/2018 

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

 

Telzas Sp. z o.o. 

ul. Bugno 3 

78-400 Szczecinek 

tel. (+48 94) 37 29 750 

fax (+48 94) 37 29 800 

info@telzas.com 

 

Osoba kontaktowa: 

Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem 

telefonu lub e-mailem: 

Zbigniew Rakuz 

kom. +48 602 694 739  

e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com 

 

Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres  

e-mail osoby do kontaktu. 

 

Zamawiający nie podlega ustawie PZP. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Kody CPV:  

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)  

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)  

  

Wykonanie i instalacja systemu testowania sterowników systemów zasilania gwarantowanego, w skład 

którego wchodzi: 

1. Komputer przemysłowy w obudowie przeznaczonej do szafy rack 19" wyposażony w: 

- procesor 16 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 64 GB RAM, 

- karty rozszerzeń na złączach min. 3 x PCIe X4 + min. 3 x PCI, 

-min. 4 x USB 3.0, 

- min. 4 x USB 2.0, 

- 4 x RS-232 lub 2 x RS-232/422/485 + 2 RS-232, 

- 1 x LPT, 

- 2 x LAN, 

- 1 x HDD min. 1 TB, 

- 1 x SDD min. 256 GB, 

- HDMI lub Displayport lub VGA lub DVI, 

- złącze USB na froncie, 

- system operacyjny Windows 10 lub równoważny. 

 

2. Interfejs sprzętowy i aplikacja wykonująca test produkcyjny sterownika systemu zasilania 

gwarantowanego DC spełniająca wymagania zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego „Tester 

sterownika Q1 – wymagania”. 

 

Elementy systemu powinny ze sobą współpracować i być sterowane z komputera sterującego. 
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Dodatkowe informacje i warunki: 

1) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

▪ wykonania analizy przedwdrożeniowej i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu 

wdrożenia 

▪ dostawy aplikacji i sprzętu 

▪ wdrożenia aplikacji i instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego 

▪ przeszkolenia pracowników Zamawiającego.  

2) Cena szkolenia musi zostać wyodrębniona w ofercie Wykonawcy. 

3) Wykonawca zapewni minimum 3-letni okres gwarancji dla sprzętu i oprogramowania. 

4) Wykonawca przekaże kody źródłowe do dedykowanych aplikacji. 

5) Czas reakcji: 

 Czas Reakcji Czas Naprawy 

Błąd Krytyczny* 4 godziny 2 dni 

Błąd Niekrytyczny 2 dni 14 dni 

*Błąd Krytyczny – wada powodująca całkowitą niemożność korzystania z Oprogramowania. 

6) Kary umowne: 

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy dzień opóźnienia w 

przypadku błędu krytycznego i 200 zł za każdy dzień opóźnienia dla błędu niekrytycznego, 

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100 000 zł z tytułu każdorazowego 

naruszenia obowiązku zachowania poufności, 

- Jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy okres 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, a 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

- W razie niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 

60% kwoty wynagrodzenia brutto, 

- kara nie ogranicza dochodzenia na zasadach ogólnych. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania wspólne dla 

wszystkich części zamówienia 

Zamawiający nie fomułuje warunków udziału w postępowaniu. 

 

4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny zamówienia 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 

 

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 

A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 

netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem: 

 

 

[ 

Cmin   

P =   ] x Z 

 C   

gdzie: 

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium 

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych 

C – cena w badanej ofercie 

Z – waga kryterium. 

 

Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów 

1 Cena 100 
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Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 
 

6. Termin składania ofert  

25.09.2018 r. do końca dnia. 

 

7. Termin realizacji umowy 

26.10.2018 r. 

 

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)  

1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym.  

2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

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

imieniu beneficjenta 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, 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. 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. 

 

9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

a) Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w 

Harmonogramie realizacji zamówienia. Strony wprowadzą do Umowy zmiany w zakresie terminów 

określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia uwzględniające opóźnienia wynikające z działania Siły 

Wyższej, 

b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. 

W takim zakresie Strony wprowadzą zmiany do Umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności z 

mającymi zastosowanie przepisami prawa, 

c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, 

d) Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażącą stratą, których Strony nie 

przewidywały przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do Umowy zmiany w celu 

zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty. 

 

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofet częściowych. 

 

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą 

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

2) Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego. 

3) Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Telzas Sp. z o.o., ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek lub 

elektronicznej na adres e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com nie później niż do dnia 25.09.2018 do końca dnia. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2018 o godz. 12.00 w siedzibie firmy. 
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