ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia
Wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Dostawa i uruchomienie stanowisk badawczych”
(zadanie nr 2)

prowadzonego w związku z realizacją projektu pn.
„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
INTELIGENTNYCH SIECI”
w ramach Działania 2.1.
„Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020
realizowanego przez
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ENFORMATIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

I. Zamawiający

ENFORMATIC sp. z o.o.
ul. Mieszka I 73A
35-303 Rzeszów
NIP 8133297173
REGON: 691695432
www.enformatic.pl;

lab@enformatic.pl

tel. +48 17 717 5000
fax +48 17 717 5008
tel. +48 509 226 955
Nr rachunku bankowego: 51 9164 0008 2008 0001 8252 0001

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.

Udzielenie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

2.

Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 poz.1025
z późn. zm.).

3.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ).

4.

Dokumentację zamówienia można uzyskać wyłącznie w formie elektronicznej pod
adresami wskazanymi w pkt 5.

5.

Dokumentacja jest dostępna na stronach:

oraz na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
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strona internetowa Zamawiającego: http://www.enformatic.pl

III. Informacje ogólne

Zamówienie
i

jest

uruchomienie

realizowane
stanowisk

w

ramach

badawczych”

zadania

inwestycyjnego

realizowanego

w

pn.:

ramach

„Dostawa

projektu

pn.

„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”. Projekt
przeznaczony jest do realizacji w ramach współfinansowania przez Unię Europejską ze
środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.1. Nr
wniosku o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0025/17.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie stanowisk badawczych w celu
utworzenia
W

ramach

CENTRUM

BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

przedmiotowego

zamówienia

INTELIGENTNYCH

Wykonawca

będzie

SIECI.

zobowiązany

w szczególności do dostawy i instalacji materiałów, sprzętu i oprogramowania
stanowiącego

wyposażenie

laboratorium,

jego

konfiguracji

oraz

opracowania

i przeprowadzenia scenariuszy testowych.
2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1) Dostawę sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk badawczych laboratorium
zgodnie ze specyfikacjami z załączników nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13.
2) Instalację sprzętu określonego w pkt nr 1) w pomieszczeniach laboratorium.
3) Dostawę i instalację oprogramowania, w tym oprogramowania niezbędnego do
uruchomienia sprzętu określonego w pkt nr 1).
4) Udzielenie gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt.
5) Uruchomienie stanowisk badawczych laboratorium.
6) Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania.

założeń określonych w załączniku nr 2.14.
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7) Przygotowanie scenariuszy testowych związanych z realizacją zadań badawczych wg

8) Realizację przygotowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy
testowych z wykorzystaniem zainstalowanego w laboratorium wyposażenia.
3. W zakresie dostawy wyposażenia laboratorium Wykonawca musi spełnić następujące
wymagania:
•

Realizacja dostawy nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do nowo
budowanego budynku laboratorium zlokalizowanego na działkach o numerach 760,
761, 762 obr.208 w Rzeszowie.

•

Dostarczane towary muszą być oryginalnie opakowane.

•

Każdy dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, zgodnie z minimalnymi
parametrami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

•

Każdy dostarczony sprzęt musi posiadać zainstalowane oprogramowanie zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.

•

Każdy dostarczony sprzęt musi posiadać poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną
jednoznacznie identyfikującą sprzęt.

•

Każde urządzenie aktywne musi posiadać deklarację zgodności CE.

•

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na cały przedmiot zamówienia gwarancji jakości
zgodnej z gwarancją producenta, jednak nie krótszej niż 36 miesięcy od daty
uzyskania protokołu końcowego odbioru zamówienia.

•

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, iż jest uprawniony
do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz
za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania
w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze
sprzętem komputerowym.

•

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich,
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory
użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do
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obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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•

W czasie odbioru każdej partii dostawy Wykonawca zobowiązany jest wydać
Zamawiającemu pod rygorem odmowy zapłaty, wszelkie dokumenty związane
z przedmiotem umowy tj. deklaracje zgodności, certyfikaty CE, karty gwarancyjne itp.

•

Na dostarczony sprzęt i oprogramowanie Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia
wsparcia technicznego na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik
nr 4A do niniejszego zapytania) na czas określony w ofercie, nie mniejszy jednak niż
12 miesięcy.

4. W swojej wycenie Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie wszystkich niezbędnych
prac oraz zakup wszystkich niezbędnych materiałów pomocniczych do wykonania
całości prac. Zakres rzeczowy przedmiotu Zamówienia określony jest przez niniejsze
zapytanie wraz z załącznikami, w tym również przygotowane i wykonane przez
Wykonawcę scenariusze testowe związane z realizacją zadań badawczych wg założeń
określonych w załączniku nr 2.14, które stanowią integralną część niniejszego
Zamówienia.
5. Wszystkie wymienione dokumenty Zamówienia należy traktować jako wzajemnie się
objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile
będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę
zakresu prac (dostaw, usług, robót budowlanych), ani do zmiany sposobu ich
wykonania.
6. Jakiekolwiek błędy w dokumentacjach określonych w wyżej wymienionym pkt. 4 i 5 nie
stanowią podstawy do zmian zakresu rzeczowego i finansowego.
7. Przedmiot Zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyższej staranności.
8. Kody wspólnego słownika zamówień CPV:
30195000-2 tablice
30200000-1 urządzenia komputerowe
30213100-6 komputery przenośne,

30231300-0 monitory ekranowe,
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30213300-8 komputer biurkowy,

30232100-5 drukarki i plotery
30234000-8 nośniki do przechowywania
30236000-2 różny sprzęt komputerowy
32400000-7 Sieci
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa
32415000-5 sieć Ethernet
32420000-3 Urządzenia sieciowe
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38651600-9 kamery cyfrowe
38652100-1 projektory
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania
38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
39112000-0 krzesła
39113100-8 fotele
39130000-2 meble biurowe
39180000-7 meble laboratoryjne
39181000-4 stoły laboratoryjne
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48200000-0 pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48710000-8 pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48732000-8 pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
48800000-6 systemy i serwery informacyjne
48820000-2 serwery
48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48980000-1 języki programowania i narzędzia
72230000-6 usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72240000-9 usługi analizy systemu oprogramowania
72250000-2 usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72700000-2 usługi w zakresie sieci komputerowej
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72254000-0 testowanie oprogramowania

73000000-2 usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze
37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy
33123200-0 urządzenia do elektrokardiografii

UWAGA!
W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki
towarowe lub nazwy własne, oznacza to, że są podane przykładowo i określają
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz
o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których
zastosowanie

w

funkcjonowanie

żaden

sposób

rozwiązań

nie

przyjętych

wpłynie
w

negatywnie

opisie

na

przedmiotu

prawidłowe
zamówienia.

Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie
obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały
spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

V. Ramowy harmonogram realizacji zamówienia:

1. Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ma zostać zrealizowane w terminie do
31.12.2019r. , szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 3
do niniejszego zapytania.
2. Składając ofertę Wykonawca akceptuje bez zastrzeżeń przedstawiony w załączniku nr 3
harmonogram realizacji zamówienia.
3. Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu komplet
scenariuszy testowych dla stanowisk badawczych na podstawie założeń przedstawionych
przez Zamawiającego, określonych w załączniku nr 2.14 .
4. Dostawa i uruchamianie stanowisk laboratoryjnych odbywać się będzie etapami zgodnie
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z załączonym harmonogramem.
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5. Wykonawca nie może jednocześnie realizować więcej niż jednego etapu zamówienia,
przy czym Zamawiający wymaga realizacji etapów wg ustalonej przez harmonogram
kolejności.
6. Zakończenie

każdego

zainstalowanych

etapu

realizacji

stanowiskach

zamówienia

badawczych

nastąpi

po

prezentacji

przygotowanych

i

na

wcześniej

zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testowych oraz akceptacji przez
Zamawiającego wykonanej części zamówienia.
7. Akceptacja Zamawiającego stanowi podstawę do protokolarnego odbioru częściowego
wykonanych przez Wykonawcę prac.
8. Bez akceptacji przez Zamawiającego wykonania danego etapu realizacji umowy
i częściowego odbioru prac przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć
realizacji kolejnego etapu prac.
9. Za termin zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się datę wykonania ostatniego
etapu określonego w harmonogramie, uzyskanie akceptacji bez zastrzeżeń od
Zamawiającego i protokolarny końcowy odbiór prac przez Zamawiającego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie poniższych
warunków:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostarczania specjalistycznych
rozwiązań

informatycznych

i

teleinformatycznych

oraz

dysponują

potencjałem

technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
w tym zakresie tj.:
a) wykażą i udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie
wykonali:
•

co najmniej trzy (3) zamówienia polegające na dostawie serwerów i/lub
serwerów i wyposażenia do serwerów, i/lub serwerów i sprzętu aktywnego sieci
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teleinformatycznych, każde o wartości nie niższej niż 2 000 000,00 PLN brutto
(słownie: dwa miliony złotych),

Wykonawca załączy do oferty wykaz zrealizowanych zamówień z podaniem ich wartości,
opisem zamówienia, datą wykonania i wskazaniem odbiorców – załącznik nr 7 do
niniejszego zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

b) Wykażą i udokumentują, iż dysponują odpowiednią kadrą techniczną i inżynieryjną
zdolną do wykonania zamówienia tj.:
• kadra techniczna instalująca poniżej wymienione elementy stanowisk badawczych
musi posiadać oficjalne certyfikaty techniczne/inżynierskie wydane przez producenta
danego elementu lub równoważne potwierdzające wiedzę i umiejętności danego
technika/inżyniera w zakresie instalacji, konfiguracji oferowanego urządzenia. Poniżej
zawarta

jest

lista

dysponowaniem

urządzeń,

co

dla

najmniej

których

jedną

Zamawiający

osobą

z

wymaga

odpowiednimi

wykazania

certyfikatami

producenckimi dla każdego z poniżej wymienionych elementów (przy czym jedna
osoba

posiadająca

odpowiednie

certyfikaty

może

być

wykazana

dla

kilku

elementów):


spawarka światłowodowa



reflektometr



platforma pomiarowa do Ethernetu



router sprzętowy



switch 48 portowy



switch 32 portowy SDN



OLT



serwer



serwer NAS



oprogramowanie do symulacji i modelowania sieci komputerowych i procesów



kontroler WLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Strona9

w nich zachodzących

•



AP (sterowany przez kontroler)



instant AP (independent AP)

osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy posiadającą, co
najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu
lub Kierownika Projektu lub na stanowisku równorzędnym, w tym przynajmniej przy
realizacji dwóch kontraktów polegających na dostawie serwerów i/lub serwerów
i

wyposażenia

do

serwerów,

i/lub

serwerów

i

sprzętu

aktywnego

sieci

teleinformatycznych o wartości min. 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych) każdy,
•

co

najmniej

jedną

osobą

nadzorującą

instalowanie

stanowisk

badawczych,

posiadającą doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych z zakresu
projektowania i eksploatacji sieci komputerowych. Wykazana osoba powinna również
posiadać wykształcenie wyższe,
•

co najmniej jedną osobą nadzorującą przygotowanie scenariuszy testowych,
posiadającą doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych z zakresu
projektowania i eksploatacji sieci komputerowych, udokumentowaną co najmniej
jedną publikacją w czasopismach naukowo-technicznych, w których dana osoba jest
wykazana jako autor lub współautor. Wykazana osoba powinna również posiadać
wykształcenie wyższe.

Wykonawca załączy do oferty wykaz kadry – załącznik nr 8 do niniejszego zapytania, wraz
z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wskazane osoby wymaganego
wykształcenia, uprawnień, certyfikatów, doświadczenia itp.

c) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczna i finansową
•

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, jednoznacznie potwierdzający
zdolność kredytową lub posiadane środki na koncie. Dokument określający
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Do oferty należy załączyć opinię lub inny dokument wystawiony przez bank lub

zdolność kredytową musi być wystawiony nie wcześniej niż jeden (1) miesiąc
przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument określający
wysokość posiadanych środków musi być wystawiony nie wcześniej niż 14 dni
przed upływem terminu składania ofert.
•

Wykonawca musi wykazać się opłaconą polisą lub innym dokumentem
potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych)

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej
wykonawcy, należy załączyć do oferty dokument potwierdzający zdolność kredytową lub
wysokość posiadanych środków w zakresie wskazanym powyżej, jak również skan polisy
lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty załączone do oferty.
4. W postępowaniu dopuszcza się składanie ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym,
kadrowym oraz zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6. Nie dopuszcza się składania przez Wykonawców ofert wariantowych, warunkowych lub

7. Z

udziału

w

postępowaniu

wykluczeni

będą

Wykonawcy

powiązani

osobowo

lub kapitałowo z Zamawiającym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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częściowych.

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 przygotowaniem i przeprowadzaniem 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,
e)

istnieniu

relacji

gospodarczych

lub

osobowych

pomiędzy

wykonawcą

a zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera
dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas,
gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub
grupą osób fizycznych działających wspólnie.

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują
powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz ofertą wypełnione
i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego.
8. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, w stosunku do których
otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
przed upływem terminu składania ofert.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy

9. Zamawiający

dopuszcza

możliwość

jednokrotnego

wezwania

Wykonawcy

do

uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
10.

Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie

wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem jego oferty.
11.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy gdy:
a) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
c) Wykonawca zaoferował rażąco niską cenę;
d) Oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

12.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.

konsorcjum), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 7

(oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych) oraz dokumenty
o których mowa w pkt 8. Pozostałe dokumenty potwierdzające warunki udziału
w postępowaniu będą traktowane jako wspólne.
13.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega

na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.
14.

Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 Zapytania składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
15.

Podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do

16.

Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1

Osobą

uprawnioną

do

kontaktu

z

Wykonawcami

jest

Andrzej

Kraska

tel. +48 17 717 5000, kom. 509 226 955
2

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są wyłącznie drogą elektroniczną.

3

Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na
adres e-mail: lab@enformatic.pl z powołaniem się na nazwę postępowania.

4

Dokumentacja niniejszego zapytania jest dostępna w formie elektronicznej pod
adresami: strona internetowa Zamawiającego: http://www.enformatic.pl oraz na
stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

VIII. Wadium

1

Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa
wadium na kwotę 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

2

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego
w punkcie XI zapytania.

3

Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- w formie pieniądza na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. I
niniejszego zapytania (należy dołączyć do oferty potwierdzenie przelewu),
- gwarancji bankowych (wymaga się dokumentu w formie oryginału).
- gwarancji ubezpieczeniowej (wymaga się dokumentu w formie oryginału).
O skuteczności wniesienia wadium przelewem na rachunek bankowy, decydować
będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany

4

Brak środków w wysokości pełnej kwoty wadium na koncie wskazanym w pkt I

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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w punkcie I zapytania.

zapytania w terminie składania ofert określonym w pkt XI spowoduje automatyczne
odrzucenie oferty Wykonawcy.
5

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. W treści wadium
składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności
w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli w stosunku do Wykonawcy, którego oferta
została wybrana zaistnieją przesłanki wyżej opisane. Poza tym z powyższego
dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności
w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno
obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

6

Brak powyższych zapisów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem
złożonej oferty.

7

Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca
nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.

8

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.

9

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.

10

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał

11

Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium nie będzie podlegała ocenie i zostanie
odrzucona.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Strona15

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

IX. Termin związania ofertą

1

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania
ofert.

2

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.
Zamawiający może również przedłużyć termin związania ofertą na wniosek
Wykonawcy.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

1

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym zapytaniu z wykorzystaniem wzoru Formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 1. Szczegółowa wycena ma zastać dokonana przy użyciu Formularza
cenowego (załącznik 1.1 do zapytania ofertowego) załączonego do złożonej
oferty.

2

Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język
polski i poświadczone przez Wykonawcę.

3

Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale
lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4

Do oferty należy dołączyć zaakceptowany wzór Umowy stanowiącej załącznik nr
4 do zapytania oraz dokumenty wskazane w rozdziale VI niniejszego zapytania.

5

Wykonawca powinien wskazać w ofercie listę podwykonawców (załącznik nr 9)
oraz te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
pod rygorem odrzucenia oferty.
Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane i zabezpieczone przed
zdekompletowaniem.
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6

7

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się
z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

Oferta na: Wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa
i uruchomienie stanowisk badawczych” realizowanego w ramach projektu pn.
„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”.”

Koperta

powinna

zawierać

nazwę

i

adres

Wykonawcy,

nazwę

i

adres

Zamawiającego.
8

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowanie przez osobę podpisującą
ofertę.

9

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego
rejestru. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika
z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/umocowanie prawne
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

一 Ofertę należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego
w terminie do 14.06.2019r. do godziny 9:00 na adres: ENFORMATIC sp. z o.o.
ul. Mieszka I 73A, 35-303 Rzeszów, w pokoju nr 5.
一 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie
zwrócone bez otwierania.
一 Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2019r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego.
一 O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

stronie

internetowej

Zamawiającego:

http://www.enformatic.pl

oraz

na

stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Informacje o ewentualnych zmianach w treści zapytania ofertowego będą umieszczane na

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
cena (C) i wsparcie techniczne (WT).
Cena (C) – 90 pkt (90%)
Wsparcie techniczne (WT) – 10 pkt (10%)
Ocena Oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych
kryteriów.

O = C + WT
L.P.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena zamówienia (brutto) (C) za kompleksowe wykonanie

90%

przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym
– waga 90 pkt.
Wskaźnik Ceny Oferty (C). Kryterium liczone wg wzoru:
C = (Cn/Co) x 90
Gdzie:
Cn – najniższa cena oferty w PLN spośród ofert rozpatrywanych,
Co – cena oferty badanej w PLN
Wsparcie techniczne (WT):

10%

- waga 10 pkt.
Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania:
oferowany okres wsparcia technicznego na dostarczony sprzęt i
oprogramowanie nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia odbioru
końcowego.
Kryterium liczone wg wzoru:
WT = 0 pkt

dla okresu WT równego 12 miesięcy
Strona18
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WT = 5 pkt

dla okresu WT równego 24 miesiące

WT = 10 pkt dla okresu WT równego 36 miesięcy

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej,
niewspółmiernej do średnich cen rynkowych. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest
niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień
dotyczących ceny złożonej oferty lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Cenę należy podać w złotych polskich. Podstawą do określenia ceny jest zakres
zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena musi zawierać zapłatę
za przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi w celu prawidłowej
realizacji zamówienia, także kosztami nieuwzględnionymi w zapytaniu ofertowym.
5. Oceny dokonywać będzie trzyosobowa komisja wyłoniona przez Enformatic sp. z o.o.
6. Wykonawca, który otrzymał największą liczbę punktów zostanie poinformowany
o terminie podpisania umowy.

XIII. Wzór umowy

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć zaakceptowany
wzór umowy oraz Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (załącznik 4
do umowy ).
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do umowy na warunkach i przypadkach
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określonych we wzorze umowy.
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XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą, będzie
wymagane

wniesienie

przed

podpisaniem

umowy

zabezpieczenia

należytego

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto.
2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

4.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;

5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno
zostać wpłacone przelewem na konto bankowe Zamawiającego, Nr konta
bankowego: 51 9164 0008 2008 0001 8252 0001.

6.

W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej
niż pieniężna, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać
złożony w oryginale w siedzibie Zamawiającego.

7.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może w uzgodnieniu z
zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

8.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na firmowym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

9.

Dokument gwarancyjny stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie

wykonania

umowy,

zgodnie

z

warunkami

umowy,

następuje

jego
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zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego

bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta
(wzór dokumentu gwarancji bankowej stanowi załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego)
10. W trakcie realizacji umowy wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać
zmiany formy zabezpieczenia.
11. Zamawiający

dokona

zwrotu

zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy

w następujący sposób:
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane,
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady
liczonego od dnia zakończenia i odbioru końcowego przedmiotu umowy.

XIV. Pozostałe informacje

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji –
w szczególności dotyczących wiarygodności przedstawionej wyceny. Zamawiający
wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą
(poświadczą nieprawdziwe informacje).
3. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego

roszczeń.
5. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy:
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etapie bez podania przyczyny, a Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;
d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży
w interesie Zamawiającego.
6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia
i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców
wraz z wyjaśnieniami będą publikowane m.in. na stronie internetowej Zamawiającego
oraz na stronie bazy konkurencyjności. Stają się one integralną częścią zapytania
ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania
ofertowego jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do
Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentów.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

elektroniczną).
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11. Wykonawcy, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli
się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENFORMATIC sp. z o.o. ul.
Mieszka I 73A 35-303 Rzeszów.
b) inspektorem ochrony danych osobowych w ENFORMATIC sp. z o.o. jest: Andrzej

Kraska kontakt: biuro@enformatic.pl, telefon/509 226 955;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na Dostawę i uruchomienie stanowisk badawczych w trybie zapytania

ofertowego;
d) Dane są zbierane i przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków
pochodzących z UE - na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od
podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
e) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z wytycznymi
Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Europejskiego

Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
f) Rodzaj pozyskiwanych danych: np. dane osobowe, adresowe i in. niezbędne dla
prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
g) Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż
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uprawnione na podstawie przepisów prawa.
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h) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
i)

Pozyskane dane będą przechowywane przez okres trwałości projektów tj. 3 lat
od zakończenia projektu.

j) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy

uzna

Pani/Pan,

że

przetwarzanie

danych

osobowych

Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO;
k) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,

gdyż

podstawą

prawną

przetwarzania

Pani/Pana

danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.
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XV. Załączniki do zapytania ofertowego

2. Załącznik nr 1.1: Formularz cenowy.
3. Załącznik nr 2: Oprogramowanie i sprzęt.
4. Załącznik nr 2.1 : Stanowisko prototypowania, tworzenia aplikacji i generowania ruchu.
5. Załącznik nr 2.2 : Stanowisko analiz map, seminaryjne, analiz teoretycznych.
6. Załącznik nr 2.3 : Stanowisko projektowania i analizy światłowodowych torów.
transmisyjnych.
7. Załącznik nr 2.4 : Stanowisko Proof of Concept (PoC).
8. Załącznik nr 2.5 : Stanowisko OLT IPTV OLT Hardware.
9. Załącznik nr 2.6 : Serwerownia, system serwerowy gromadzenia danych pomiarowych,
rezydowania aplikacji.
10. Załącznik nr 2.7 : Stanowisko telemedyczne.
11. Załącznik nr 2.8 : Stanowisko przemysłu w chmurze.
12. Załącznik nr 2.9 : Stanowisko modelowania sieci i transmisji danych.
13. Załącznik nr 2.10 : Stanowisko modelowania i analizy danych statystycznych i obróbki
danych.
14. Załącznik nr 2.11: Stanowisko IoD, SDN, Zarządzania systemu i monitoringu.
15. Załącznik nr 2.12 : Stanowisko urządzenia pomocnicze.
16. Załącznik nr 2.13 : Stanowisko sieci WLAN.
17. Załącznik nr 2.14 : Scenariusze testowe.
18. Załącznik nr 3: Harmonogram realizacji zamówienia.
19. Załącznik nr 4: Wzór umowy.
20. Załącznik nr 4 do umowy : oświadczenie o poufności.

21. Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
22. Załącznik nr 6: Wzór Gwarancji Bankowej.
23. Załącznik nr 7: Wykaz zrealizowanych zamówień.
24. Załącznik nr 8: Wykaz kadry.
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25. Załącznik nr 9: Wykaz podwykonawców.
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