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Zaproszenie do składania ofert
na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
zaprasza do składania ofert na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem
Postanowienia ogólne
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę , której
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, w
związku z tym zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Zamawiający
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
Ul. Jagiełły 2
59-330 Ścinawa
Opis przedmiotu zamówienia
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.

Wyszczególnienie
HPE ProLiant ML30 Gen10 Intel Xeon E2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) DDR4 2666VE UDIMM 4 x HotPlug 3.5in Large Form Factor Smart ArrayS100i
No Optical 350W 3yr Parts 1yrOnsite Warranty
HPE 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x8 PC4-2666V-E 2666MHz
Unbuffered CAS19 Standard Memory Kit
HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL
1yr Warranty Digitally Signed Firmware HDD1
HPE 1TB 7,2K SATA HP
HPE 3Y FC ML30 Gen10 SVC

Ilośc
1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

6.
HPE Windows Svr STD 2019 ( 16 core)
7.
HPE 480GB SATA RI LFF LPC SSD
8.
HPE Windows Server 2019 Add.5 Per user CAL EMEA LTU
Serwer wraz z oprogramowaniem musi być nowy ( nie dopuszcza się sprzętu
poleasingowego, powystawowego, używanego czy regenerowanego)
Termin realizacji zamówienia

1 szt.
2 szt.
7 szt.

Maksymalnie 14 dni roboczych od udzielenia zamówienia
Termin i forma płatności
Przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury
Istotne postanowienia umowne
Zawarte w projekcie umowy – załącznik nr 1
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem
do zapytania, powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez Dostawcę
lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 15 , przesłać listownie na
adres Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
k.mucha@przychodnia.scinawa.pl
Termin składania ofert
1.Termin składania ofert do 16.09.2020 r. godz: 11:00
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2020. godz. 11:15
Kryterium wyboru ofert
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium cena brutto Waga
Cena brutto -100 %
Przez kryterium cena brutto zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę
i wpisaną w formularzu oferty cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego
wzoru:
Ccn
Kc = -----x 100 % x 100
Cco
gdzie:
Ccn – oznacza najniższą cenę zaproponowaną brutto,
Cco – oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej,
Kc – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.
.
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.Zamawijący zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający kierując się zasadą konkurencyjności za najkorzystniejszą uzna ofertę, która
otrzyma największą ilość punktów według kryterium określonego przez Zamawiającego. W
celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się ( telefonicznie, e-mail) z Oferentami, których dokumenty będą wymagały
uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. Dokumenty co do których dany oferent nie
dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego nie będą rozpatrywane.
Klauzula informacyjna RODO
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 Zamawiający – Miejsko-Gminny
Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, ul. Jagiełły 2, 59-330 Ścinawa
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego:
w.tataryn@przychodnia.scinawa.pl, ( 076/817-48-50)
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 pn.: „Dostawa
serwera wraz z oprogramowaniem”. prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h)

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;
i)

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.
Wyjaśnienia:
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 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.

Dyrektor
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Ewa Buras

