
 

 

Olsztyn, dnia 19.06.2018 
Literacka Sp. z o.o. 
Ul. Władysława Trylińskiego 14/16 
10-683 Olsztyn 
NIP: 7393887965 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 

 
W związku z realizacją projektu Automatyczny Recenzent–inteligentny system rekomendacji książek w 
ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma 
LITERACKA SP. Z O.O., ogłasza , że poszukuje wykonawcy poniższej usługi: 
 
1.Przedmiot zamówienia: 
 
Wynajem serwera obliczeniowego  
Serwer obliczeniowy posiadać będzie odpowiednio dużą moc, aby zapewnić płynność, szybkość i 
bezawaryjność dokonywanych obliczeń. 
Minimalne parametry: 
30GB RAM, 8XCPU, 16 GB GPU 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):  
48820000-2 Serwery 
 

2. Planowany termin realizacji:  
    1 lipca 2018 – 31 grudnia 2018 
     
3. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 
 
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
2) Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia oraz dysponowanie odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we 
wskazanym terminie 
 
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 
dokumentów: 
 
1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
3) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie 
 



 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty:  
 
Oferta może być złożona na dowolnym formularzu ofertowym wraz z załącznikami i oświadczeniami 
wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo realizacji poszczególnych elementów projektu w ramach oddzielnych umów z wybranym 
dostawcą. 
 
Wymagane dołączenie do formularza ofertowego specyfikacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich 
elementów zapytania ofertowego, potwierdzającej zgodność opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Sposoby składania ofert: 
 

1) osobiście w siedzibie firmy: LITERACKA SP. Z O.O., Ul. Władysława Trylińskiego 14/16, 10-683 
Olsztyn 

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: LITERACKA SP. Z O.O., Ul. Władysława 
Trylińskiego 14/16, 10-683 Olsztyn 

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: msieniewicz@forbooks.pl  
 
Osoba do kontaktu: Małgorzata Sieniewicz, e-mail: msieniewicz@forbooks.pl  
 
5. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 27.06.2018r. 
 

• Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom 

zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez 

Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed 

upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne. 

• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym 

czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 

jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec 

Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

• Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na stronie Bazy Konkurencyjności 

wyniki postępowania albo powiadomi o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru 

Wykonawcy. 

 
 
6. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 
 
7. Kryteria oceny ofert: 
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania: 
• Ceny zamówienia (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny 
oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy 
wagę 100% 
Zostanie wybrany oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 
 
7. Warunki dokonania zmiany umowy:  
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• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku. gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków 
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu 
rzeczowego. 

• Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto 

za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia, nie więcej jednak niż 3% 

wartości zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie. 

 
8. Zastrzeżenia 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy LITERACKA SP. Z O.O. do żadnego określonego 
działania: 

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmę LITERACKA SP. Z O.O. do 
akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy LITERACKA SP. Z O.O. do 
składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

• Firma LITERACKA SP. Z O.O. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek 
koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem 
oferty. 

• Firma LITERACKA SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części 
zapytania ofertowego i formularza ofertowego. 

• Firma LITERACKA SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia 
zapytania ofertowego i formularza ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.  

 
 

 
 




