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Zapytanie ofertowe  

na zapewnienie obsługi serwerowej dla elektronicznego systemu łączenia kandydatów z ofertami 

pracy oraz monitorowania przebiegu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami  

w ramach projektu pod tytułem „Praca dla Nas!” 

 finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy 

Nr umowy PS/B/VI/3/3/57/2017-2019 z dnia 17 marca 2017r. 

 

Warszawa, dnia 20.11.2017 

 

Kod CPV 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON 

 ul. Jakuba Mortkowicza 5 02-823 Warszawa  NIP: 5342246480, REGON: 015635511 

2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie 

3. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: 

Agata Rakowska, email: a.rakowska@wazon.org.pl tel. +48 513 190 943 

II. PROCEDURA (OCENA OFERT) NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY O PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH. ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie obsługi serwerowej dla elektronicznego 

systemu łączenia kandydatów z ofertami pracy oraz monitorowania przebiegu zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami w ramach projektu pod tytułem „Praca dla Nas!”, finansowanego ze środków 

Miasta Stołecznego Warszawy.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 

Wymagania na VPS (Virtual Private Server): 

 System operacyjny: Linux w wersji serwerowej (Debian, Suse, Ubuntu, RedHat itp.) 

 Pamięć RAM (min): 4GB 

 Ilość rdzeni (min): 1 

 Ilość miejsca (oprócz OS-a): 20GB 

 Stały adres IP z puli publicznej 

 Możliwość dostępu zdalnego (po ssh) 

 Możliwość robienia kopii zapasowych 

 
Wymagania pozasystemowe: 

- Java 8 

- PostgreSQL w wersji 9.4 i wyższej 

- Apache Tomcat 8 

mailto:biuro@wazon.org.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-8939/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-konsultacyjne-w-zakresie-ewaluacji-8793/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-konsultacyjne-w-zakresie-ewaluacji-8793/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-konsultacyjne-w-zakresie-ewaluacji-8793/
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Wymagania opcjonalne: 

- możliwość podpięcia subdomeny pod adres IP 

- lokalizacja na terenie UE 

 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup dostępu do serwera – do 22.12.2017 

Utrzymanie serwera – do 31.12.2019 

V. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 

 Posiadanie wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania 

ofertowego (potwierdzona oświadczeniem Oferenta). 

 Zamawiający wymaga od Oferentów maksymalnego czasu reakcji na awarię – 48 godzin od 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę i adres oferenta. 

3. Oferta opatrzona pieczątką firmową (jeśli oferent posiada). 

4. Posiadać datę sporządzenia. 

5. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, KRS (jeśli oferent posiada). 

6. Podpisana czytelnie przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta. 

7. Wartość oferty (netto oraz brutto) zgodnie z Formularzem ofertowym. 

Do oferty powinny być załączone: 

1. Kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty 

– jeśli dotyczy. 

2. Załączniki zgodnie z treścią oferty. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 

adres: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa 

lun w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@wazon.org.pl  do dnia 30.11.2017r. do godz. 16.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

VIII. OCENA OFERT 

Podczas oceny Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

– 70 % cena 

mailto:biuro@wazon.org.pl
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– 30 % czas reakcji na awarię 

 Sposób obliczania kryteriów: 

Cena: (C) 

Cena brutto oferty najtańszej 

 ————————————–  x 70% (waga kryterium) x 100 pkt 

Cena brutto oferty badanej 

 Doświadczenie Oferenta (max 15 pkt): (D) 

Liczba zrealizowanych usług podobnego typu: 

 od 36 godzin do 48 godzin – 5 pkt 

 od 24 godzin do 35 godzin – 10 pkt 

 do 24 godzin – 15 pkt 

 

Max liczba punktów do zdobycia 

———————————————–  x 30% (waga kryterium) x 100 pkt 

Liczba zdobytych punktów 

 

Wyliczenie wartości punktowej oferty: (W) 

W = C + D 

Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, najkorzystniejszy bilans kryteriów wyliczonych  

w powyższym wzorze. 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

X. DODATKOWE INFORMACJE 

W przypadku gdy wszystkie złożone oferty przekroczą kwotę środków przeznaczonych na realizację 

zadania Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wszystkimi oferentami lub nierozstrzygnięcie 

postępowania. Oferenci o terminie negocjacji zostaną powiadomieni drogą mailową. 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Wzór oświadczenia 
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