Gostyń 09-12-2013
Zaproszenie do udziału w postępowaniu
o wyborze dostawcy sprzętu i oprogramowania komputerowego.
1.

Program

: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
DZIAŁANIE 8.2 „WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO
BIZNESU TYPU B2B
UMOWA NR : UDA-POIG.08.02.00-30-057/13-00
2.
Zamawiający:
EDISTIL-EXORG
SPÓŁKA
Z
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 63-800 Gostyń, ul. Niestrawskiego 1

OGRANICZONą

NIP 696-139-54-97
3. Nr postępowania : 1/Ed/SPRZ/2013
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja niżej wymienionego sprzętu i
oprogramowania komputerowego:
a. Serwer plików dla systemu CAD B2B i systemu Sprzedaży
b. System operacyjny dla serwera plików z obsługą relacyjnej bazy
danych
c. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego dla serwera
plików 40 rbh pracy informatyków
Szczegółowy opis techniczny znajduje się w załączonej do niniejszego ogłoszenia
SIWZ
5. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie EDISTIL-EXORG SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA 63-800 Gostyń, ul.Niestrawskiego 1
6. Termin składania ofert : 16-12-2013.
7. Osoba do kontaktu : Karolina Hajduk e-mail: karo@edistil-exorg.com.pl
8. Kryteria oceny ofert : Cena 100%
9. Inne określone przez zamawiającego informacje:
a. Wymagane termin zakończenia prac do: 22-01-2014
b. Oferta należy przesłać na załączonym w SIWZ formularzu.
c. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

O F E R T A NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

NAZWA OFERENTA
Niniejszym składam ofertę na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego opisanych w
zapytaniu o cenę
Proponowana cena:

Nazwa zadania

Ilość

Serwer plików dla systemu CAD B2B i systemu
Handlowego

1 szt.

System operacyjny dla serwera plików

Cena
Wartość netto
jednostkowa
[PLN]
netto [PLN]

1 szt.

Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego dla
serwera plików

25 rbh.

RAZEM WARTOŚĆ NETTO OFERTY
Słownie wartość oferty netto:
_____________________________________________________________________________zł
Termin zakończenia prac do : 22.01.2014
Oświadczam, że akceptuję wymagany okres związania ofertą wynoszący 30 dni

………………..………………….
Data i podpis upoważnionej osoby

Oświadczenia Wykonawcy do postępowania nr 1/ED/Sprz/2013 ogłoszonego przez firmę
Edistil –Exorg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 63-800 Gostyń, ul. Niestrawskiego
1
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji.
3. niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 od terminu składania ofert,
4. akceptuję bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ,
5. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć w
miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,
6. składam niniejszą ofertę we własnym imieniu ,
7. nie uczestniczę, jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,
8. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
9. Spełniam warunki udziału w postępowaniu na dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego dla Edistil- Exorg Sp. z o.o.
10. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
11. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
12. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia;
13. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych punkcie 4.1.4 SIWZ.
14. nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne.
mam prawo do dysponowania oferowanym przeze mnie oprogramowaniem w zakresie: sprzedaży,
kopiowania, sprzedaży licencji

_______________________________
Data i Podpis Wykonawcy

Postępowanie nr 1/Ed/SPRZ/2013 Załącznik nr 4do SIWZ
WZÓR UMOWY załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA nr _____________
zawarta w dniu __________ r. w Gostyniu pomiędzy :
_________________________________________________________________________ ,
Reprezentowaną przez :
1. ____________________________
zwaną dalej “Wykonawcą”,
a

EDISTIL – EXORG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Z siedzibą 63-800 Gostyń, ul. Niestrawskiego 1 NIP 6961395497
reprezentowaną przez :
Piotra Rymarczyka - prezesa
zwaną dalej „Zamawiającym
Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania nr 1/ED/Sprz/2013
o udzielenie zamówienia zgodnie z wytycznymi PARP do programu POIG Działanie 8.2
I. PRZEDMIOT UMOWY, WARTOŚĆ, WARUNKI DOSTAWY.
§1.
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest
Dostawa, instalacja i uruchomienie niżej wymienionego sprzętu i oprogramowania komputerowego
:

a. Serwer plików dla systemu CAD B2B i systemu Handlowego
b. System operacyjny dla serwera plików
c. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego dla serwera plików
na warunkach zawartych w Ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia ______________ oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Licencja na użytkowanie wymienionych w § 1 umowy aplikacji jest udzielona Zamawiającemu
na czas nieokreślony
§2.
1. Wartość Umowy wynosi ___________________zł - netto.
słownie: _______________________________________- netto,
co po dodaniu podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, czyni: całkowitą
wartość Umowy :
______________________ - brutto.

słownie: _____________________________________________- brutto,
zgodnie z Formularzem Cenowym zawartym w ofercie przetargowej Wykonawcy.
2. Ustalona w ust. 1 cena brutto zawiera: wartość przedmiotu umowy, dostawa, instalacja i
uruchomienie, cło, podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia,
instalację i uruchomienie u użytkownika.
§3.
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy z instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do
eksploatacji ustala się do dnia: : 14-10-2013
2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uznany będzie dzień podpisania przez przedstawicieli
Zamawiającego protokołu odbioru.
§4.
1. Miejscem wykonania przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego.
§5.
2. Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy komplety dokumentacji technicznej,
instrukcje obsługi w języku polskim.
§6.
3. Warunki udzielenia licencji na objęte umową aplikacje określone zostaną w umowie licencyjnej
przekazanej przez Dostawcę.
II. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA :
§7.
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć i zainstalować u Zamawiającego,

-Serwer plików dla systemu CAD B2B i systemu Handlowego
-System operacyjny dla serwera plików
- Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego dla serwera plików
2. Dostarczone licencje są licencjami równoczesnego dostępu.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem Systemu oświadcza, iż posiada zgodę
producenta oprogramowania na udzielenie licencji, instalację i uruchomienie oferowanego systemu.
4. Wykonawca deklaruje że sprzedawany system posiada funkcjonalność zgodną z wytycznymi
technicznymi stanowiącymi załącznik do SIWZ.
III. WYKONANIE INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU
§8.
Cel instalacji i uruchomienia
1. Kupowany sprzęt komputerowy będzie służył realizacji projektu pod nazwą MODYFIKACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FIRMY DISTIL-EXORG
SPÓŁKA Z O.O. DO OBSŁUGI ZLECEN W SYSTEMIE B2B realizowanego w ramach
umowy UDA- POIG.08.02.00-30-057/13-00

§9.
Zasady ogólne wykonania usługi
1. Wykonawca będzie świadczyć usługi według zasad aktualnie obowiązujących w dziedzinie
przetwarzania danych. Wykonawca wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, zapewni
możliwie najlepszy efekt usług, świadczonych w ramach niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza,
iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające należyte wykonanie umowy.
2. Prace instalacyjne, będące przedmiotem niniejszej Umowy, będą świadczone przez Wykonawcę
na obszarze działania Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy przez pracowników posiadających stosowne
doświadczenie i kwalifikacje.
4. Usługi będą obejmowały w szczególności:
a) Instalację i konfigurację sprzętu oraz systemu na w/w sprzęcie komputerowym
Zamawiającego.
b) Przekazanie Zamawiającemu wiedzy o systemie, a w szczególności o funkcjach, zasadach
działania oraz możliwościach systemu tak aby przedstawiciele Zamawiającego biorący
udział we wdrożeniu osiągnęli niezbędne umiejętności w tym zakresie.
c) Przeprowadzenie testów poprawności działania systemu w warunkach rzeczywistych
panujących u Zamawiającego aż do osiągnięcia pozytywnych rezultatów.
d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonalności umożliwiającej wymianę
danych pomiędzy systemami informatycznymi wskazanych w załączniku przez
Zamawiającego firm partnerskich.
5. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy gwarantuje możliwość wykonania migracji
wszystkich danych zawartych w obecnie eksploatowanych systemach informatycznych.
§10.
Zasady i warunki przeprowadzenia i odbioru Instalacji i Konfiguracji Systemu
informatycznego
1. Wykonawca, w terminie określonym w umowie zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować
oprogramowanie na sprzęcie komputerowym Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu
zainstalowane i skonfigurowane aplikacje.
2. Zamawiający odbierze Instalację i Konfigurację Systemu na podstawie wstępnych testów
oprogramowania zainstalowanego i skonfigurowanego na sprzęcie komputerowym Zamawiającego.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI.
§11.
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości określonej w §2 ust.1, płatne będzie w
następujący sposób określony poniżej:

a. Serwer plików dla systemu CAD B2B i systemu Handlowego
Kwota netto : ___________________________ .

b. System operacyjny dla serwera plików
Kwota netto : ___________________________ .

c. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego dla serwera plików
d. Kwota netto : ___________________________ .
2. Faktury płatne będą

w

formie

przelewu

na

wskazane na fakturze konto

bankowe

Wykonawcy.
V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO.
§12.
1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego sprzęt i
system informatyczny obejmujący aplikacje zgodne z Ofertą przetargową .
2. Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność Systemu poprzez:
2.1. bezpłatne usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w oprogramowaniu przez okres 24
miesięcy od daty odbioru końcowego;
2.2. wprowadzanie zmian do dokumentacji wynikających ze zmiany przepisów prawnych jak i
zmian wymaganych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku w języku polskim,
pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
oraz zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy możliwości wykonywania
czynności określonych niniejszą Umową.
6. Strony wyznaczą swoich przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za wzajemne kontakty
pomiędzy Stronami.

VI. GWARANCJA
§13.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na działanie systemu zgodne z
dokumentacją modułów Systemu informatycznego przez okres: 24 miesięcy liczonych od daty
odbioru końcowego etapu prac.
2. Gwarancja obejmuje nieodpłatne wykonanie poprawek celem usunięcia błędów w Systemie
powstałych z winy wykonawcy.
3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do dostarczania nieodpłatnie w ramach
działającej u Zamawiającego wersji systemu, nowych wersji oprogramowania.

VII. ZGŁOSZENIA SERWISOWE
§14
1. W razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu lub usterki upoważniony pracownik Zamawiającego
dokonuje zgłoszenia serwisowego.
2.Zgłoszenie serwisowe polega na przekazaniu, dyżurującemu pracownikowi Wykonawcy
informacji o awarii .
3. Przekazanie informacji określonej w ust.. 2 może zostać dokonane pisemnie, faksem,
telefonicznie.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszoną usterkę w jak najkrótszym czasie. Czas usuwania
usterki nie może trwać dłużej niż 2 dni.
VIII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
§15.
1.

W razie stwierdzenia, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu programu spowodowane są

błędami zależnymi od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wprowadzić
odpowiednie zmiany w systemie w terminie 14 dni oraz wprowadzić odpowiednie zmiany w
Instalacji, Konfiguracji i wdrożeniu aplikacji, wynikające ze zmian dokonanych w Systemie
Informatycznym. Wykonawca nie odpowiada za nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji
spowodowane błędami obsługi oraz spowodowanymi zastosowaniem rozwiązań informatycznych
innych niż wskazanych w instrukcji systemu dostarczonej przez Wykonawcę
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy w razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy;
b) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Umowy w terminie określonym w §3 pkt 1
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznego
wynagrodzenia za dostawy i usługi, których dane opóźnienie dotyczy, za każdy dzień roboczy
opóźnienia.
c) W przypadku nieuzasadnionego – nie wynikającego z błędnego działania systemu wezwania
Wykonawcy w trybie awarii uniemożliwiającej pracę całego systemu Zamawiający zapłaci
karę umowną w wysokości : 100,00 zł .
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy
w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez winy Wykonawcy;
§16.
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy z przyczyn siły wyższej pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie o fakcie
wystąpienia takiej okoliczności. Powiadomienia należy dokonać listem poleconym w terminie do 7
dni od daty wystąpienia tej okoliczności. Okoliczność wystąpienia siły wyższej winna być
udokumentowana właściwymi dowodami.
2. Za okoliczność siły wyższej strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna
ze stron przy zachowaniu należytej staranności nie przewidywała i nie mogła przewidzieć w chwili
zawarcia umowy takie jak :działania władz publicznych, wojna, rebelie, ataki terrorystyczne, strajki,
klęski żywiołowe jak powódź, huragany, pożar, zanik napięcia w publicznych sieciach
elektroenergetycznych itp. zdarzenia.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
§17.
1. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się
stosować do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności wynikających z ustawy z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2002 r, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dn. 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
2. Strony zobowiążą także swoich pracowników do przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych.
X. KLAUZULA POUFNOŚCI

§18.
1.
Strony zobowiązują się do ochrony poufnych informacji drugiej strony, a w szczególności
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
umowy, tak w okresie jej obowiązywania jak i w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. W
ramach tej ochrony żadna ze stron bez pisemnej zgody drugiej strony nie ujawni takiej informacji
poufnej jakiejkolwiek stronie trzeciej.
2.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, informacje o infrastrukturze
informatycznej lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a których ujawnienie przez
Wykonawcę lub jego pracowników osobom trzecim może narazić Zamawiającego na szkodę.
Powyższe dotyczy także osób nie będących pracownikami Wykonawcy, a realizujących usługi w
ramach wdrożenia lub serwisu w jego imieniu.
3. Każda ze stron pouczy swoich pracowników, którzy w ramach swych obowiązków związani
będą z realizacją niniejszej Umowy, o prawach autorskich Wykonawcy i obowiązku zachowania
tajemnicy.
XI. PRAWA OSÓB TRZECICH
§19
1. Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu umowy nie narusza praw osób trzecich a w
szczególności w zakresie praw autorskich.
2. Wykonawca, w razie naruszenia praw autorskich z jego winy, na własny koszt zobowiązuje się
bronić Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami związanymi z naruszeniem tych praw. W
ramach tej odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty ewentualnego
odszkodowania oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem Sądu, pod warunkiem, iż
Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie na piśmie o wystąpieniu z takim roszczeniem
przez osobę trzecią.

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§20
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych
negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne rozpoznawane będą przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego .

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21
1. Wykonawca zobowiązuje się nie przenosić (przelew) na osobę trzecią jakichkolwiek praw
przysługujących mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej.

2. Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku, gdy Wykonawca
ze swej winy lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie będzie dotrzymywał warunków Umowy lub
Wykonawca dopuści się naruszenia istotnych postanowień Umowy.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający, który chce skorzystać z
przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy w celu skutecznego złożenia
oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy zobowiązany jest łącznie spełnić poniższe przesłanki:
a) wyznaczyć drugiej Stronie termin wykonania zobowiązań umownych, z wykonaniem których
druga Strona pozostaje w zwłoce (przy czym termin nie może być krótszy niż 30 dni)
b) w przypadku gdy druga Strona nie wykonała zobowiązania w terminie wyznaczonym przez
Stronę zamierzającą odstąpić od Umowy, przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy drugiej
Stronie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
Odstąpienie od umowy nie zwalnia od obowiązku dokończenia realizacji rozpoczętych zadań,
zapłaty za dokończenie tych zadań oraz zapłaty za wcześniej wykonane usługi.
4. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
innych obowiązujących przepisów.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
8. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
a) Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 niniejszej umowy.
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