
 

 

Kraków, 20.02.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/02/2020/MBRplus 

na usługę dzierżawy serwera dla potrzeb systemu obiegu bonów oraz serwera dla 

pozostałych systemów (rekrutacji, zarządzania/administrowania) do realizacji 

projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” 

W związku z realizacją projektu „Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr 

sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych”. Numer projektu: 

RPMP.08.04.01-IP-02-12-002/19 firma VoiceFinder S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę 

dzierżawy serwera. 

 

I. Dane Zamawiającego 

VoiceFinder S.A. 

Adres: ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków 

NIP: 6751489016 

REGON: 122851077 

Reprezentowana przez Jacka Mireckiego – Prezesa Zarządu 

Adres korespondencyjny: ul. H. Kamieńskiego 47, 30-664 Kraków 

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Aleksandra Marszałek 

tel. +48 730885897 

e-mail: aleksandra.marszalek@voicefinder.pl 

II. Opis i zakres przedmiotu zamówienia 

Usługa dzierżawy serwera dla potrzeb systemu obiegu bonów oraz serwera dla pozostałych systemów 

(rekrutacji, zarządzania/administrowania) do realizacji projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa dzierżawy serwera na okres 35 miesięcy z 

możliwością jej przedłużenia, począwszy od 28.02.2020 roku. 

Zgodnie z kodem CPV: 

72322000-8 Usługi zarządzania danymi 

72415000-2 Usługi hostingowe dla stron www 

72317000-0 Usługi przechowywania danych 

48211000-0 Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują własnym centrum 

serwerowym, w którym zostanie umieszczony serwer. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, kiedy 

Wykonawca nie dysponuje własnymi pomieszczeniami i infrastrukturą, a oferta dotyczy 

pośrednictwa w zakresie dostępu do serwera. Oferent powinien dołączyć dokumenty 

potwierdzające prawo do dysponowania pomieszczeniami i infrastrukturą. Zamawiający nie 

wyklucza wizyty referencyjnej przed zawarciem umowy.  

Minimalne wymagania wobec pomieszczeń, w których zostanie umieszczony serwer:  

• gwarantowane zasilanie o minimalnych parametrach: dwie linie zasilające, dwa 

redundantne systemy UPS i generator prądotwórczy zapewniający pracę w trybie ciągłym,  



 

• system klimatyzacji, 

• dwie niezależne trasy kablowe dla łączy z operatorami telekomunikacyjnymi, 

• ochrona przeciwpożarowa – system automatyczny,  

• stała ochrona budynku. 

2. Minimalna konfiguracja serwerów:  

Dwa urządzenia pracujące w klastrze o parametrach nie niższych od:  

• Procesor – Gen10 Intel Xeon-Gold (równoważny lub wyższy; 4 rdzenie) – 2 szt.  

• Pamięć RAM minimum 128GB  

• Dysk podstawowy o pojemności nie mniejszej niż 2TB, technologia SSD  

• Dysk dodatkowy o pojemności nie mniejszej niż 2TB SATA 6G 

• Dopuszczalna zewnętrzna macierz sprzętowa 

Gwarantowane łącze do sieci Internet (symetryczne) o przepustowości nie mniejszej niż 200Mb/s. 

3. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności. 

4. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

6. W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

9. Rodzaj zamówienia: usługa. 

10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w 

rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.). 

11. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.voicefinder.pl oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. 

III. Wymagania i warunki Zamawiającego 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie punktu III.2. 

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 



 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą oświadczenia o 

braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, którzy złożą powyższe 

oświadczenie.  

4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 

postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym bądź też nie dołączyli niezbędnych 

dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków. 

5. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie. 

IV. Warunki realizacji zamówienia 

1. Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym 

zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. 

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

V. Wartość oferty 

1. Wykonawca podaje cenę brutto oferty w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością do części 

setnych złotego tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. 

2. Wykonawca podaje cenę oferty w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Wartość oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym należne podatki. 

4. Zamawiający informuje, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

VI. Przygotowanie i sposób złożenia oferty 

1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim i złożona na formularzu oferty 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem zamówienia. 

3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane według zasad reprezentacji lub przez osoby 

upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta jest podpisana przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do oferty należy dołączyć aktualne pełnomocnictwa. 

4. Każdy złożony dokument powinien być opatrzony datą z jaką został złożony podpis Wykonawcy. 

5. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie drogą elektroniczną (skan podpisanej 

oferty) na adres e-mail: aleksandra.marszalek@voicefinder.pl, bądź pocztą tradycyjną na 

adres: VoiceFinder S.A. ul. Kamieńskiego 47, 30-664 Kraków, bądź osobiście pod adresem: 

ul. Kamieńskiego 47, 30-664 Kraków w godzinach 8.00 – 16.00. Decyduje data wpływu do 

biura VoiceFinder S.A. lub data wpływu wiadomości e-mail na adres: 

aleksandra.marszalek@voicefinder.pl 

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

VII. Termin złożenia oferty 

do dnia 27.02.2020 r do końca dnia 

VIII. Dokumenty, które należy złożyć wraz z Formularzem Oferty 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2 

3. Dokument potwierdzający prawo dysponowania pomieszczeniami i infrastrukturą. 

4. Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 



 

gospodarczej. 

5. Kopię pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów 

do niej załączonych. 

IX. Kryteria wyboru ofert i ogłoszenie wyników 

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty i po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich 

warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami Zamawiający przyjmuje 

następujące kryterium oceny, przy czym Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 punktów: 

 

Kryterium Waga 

Cena całkowita brutto wyrażona w PLN 

 

100% 

 

 

𝐋𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐩𝐮𝐧𝐤𝐭ó𝐰  =  
𝐧𝐚𝐣𝐧𝐢ż𝐬𝐳𝐚 𝐳𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐰ś𝐫ó𝐝 𝐨𝐭𝐫𝐳𝐲𝐦𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭

𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐳𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐚 𝐰 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐞𝐣 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐜𝐢𝐞
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

2. Cena powinna być podana w rozbiciu na wartość miesięczną – kwota brutto oraz łączny koszt: 35 x 

kwota miesięczna brutto. Oczekujemy podania stałej, miesięcznej opłaty przez cały okres trwania 

umowy. 

3. Wykonawca zostanie odrzucony: 

• W przypadku niespełnienia wymagań Zamawiającego. 

• W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w punkcie VII. 

• W przypadku złożenia niekompletnej oferty. 

• W przypadku niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. 

• Jeśli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

• Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

• Zawiera rażące błędy w obliczeniach wartości oferty. 

• W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji i jest nieważna na podstawie odrębnych 

przepisów. 

4. Zamawiający wybierze ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi określone 

w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie 

łącznej. 

5. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania  

w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wynikach postępowania 

zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.pl, 

www.voicefinder.pl w dniu otwarcia ofert tj. 28.02.2020 r. godz. 10.00. 

X. Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy: 

• Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na 

skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez 

Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi. 

• Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, 

http://www.bazakonkurencyjnosci.pl/
http://www.voicefinder.pl/


 

numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych. 

• Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego. 

• Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy. 

• Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

• Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza  

o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na 

krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, bez podania przyczyny. 

XI. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego 

przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 

zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (na 

podany adres e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.pl, www.voicefinder.pl. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia 

treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na 

piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. 

3. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z 

udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). 

Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania 

oferty. 

4. Zamawiający poprawi w treści oferty złożonej przez Wykonawcę oczywiste pomyłki pisarskie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

7. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty 

jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi złożyć pisemne 

oświadczenie i przesłać drogą tradycyjną do biura w Krakowie, bądź elektroniczną na adres e-mail: 

aleksandra.marszalek@voicefinder.pl 

XII. Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. 

XIII. Wykaz załączników 

l.p. Numer Załącznika Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1 Formularz Oferty 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub 

osobowych 

 

NA ORYGINALE PIECZĘĆ I PODPIS 

VOICEFINDER S.A. 

JACEK MIRECKI 

http://www.bazakonkurencyjnosci.pl/


 
PREZES ZARZĄDU 


