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1. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby 
skompletowania bazowych komponentów elektronicznych dla urządzeń testowych, 
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym pkt. 1.1. 
Zaproszenia. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
• 31711000-3 – Artykuły elektroniczne 

Oferent dostarczy sprzęt będący przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż 6 
tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

1.1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgodna ze specyfikacją wymagań: 

Przedmiot 
zamówienia Ilość Parametr Minimalne wymagania 

Płyta główna 
 
(np. MBD-
X11SDV-8C-
TP8F lub 
równoważna) 

2 
sztuki 

Procesor Układ z rodziny Intel Xeon D-2100, TDP 
max 90W, min. 8 rdzeni; SoC 

Pamięć RAM 
Obsługa układów o pojemnościach do 
256GB DDR4-2133MHz ECC RDIMM lub do 
512GB LRDIMM 

Dostępne złącza 

PCIE 3.0 x8 – min. 1 sztuka; 
PCIE 3.8 x16 min. 1 sztuka; 
PCIE 3.0 x4 M.2 – min. 1 sztuka; 
M.2 Form Factor – 2242/2480; 
VGA D-Sub – min. 1 sztuka; 
SATA3 – min. 4 sztuki; 
COM – min. 1 sztuka; 

RAID SoC Controller dla 12 portów SATA3; RAID 
min. 0, 1, 5, 10 

Interfejsy sieciowe 
4x RJ45 LAN 1Gbase-T; 
2x LAN 10G SFP+; 
2x RJ45 LAN 10Gbase-T 

Form Factor Flex ATX (min. 9” x 7.25”) 

Zarządzanie Obsługa standardu min. IPMI2.0  z 
dedykowanym LAN 

Zakres temperatur 0 – 60 st. C 

Pamięć TCAM 
 
(np. 
R8A20686BG lub 
równoważne) 

8 sztuk 

Pojemność pamięci Obsługa pamięci o rozmiarze min. 80 Mbit 

Typ magistrali 
komunikacyjnej 

Wsparcie dla transmisji szeregowej, min. 
24 pary RX-TX 

Prędkość danych 
magistrali Szybkość taktowania min. 10 Gbps 
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Długość słowa Konfigurowalna szerokość klucza 
przeszukiwania, min. 160/320 bitów 

Interfejs 
konfiguracyjny Interfejs zgodny z I2C lub SPI 

Port testowy Wsparcie dla protokołu IEEE 1149.1 
Konfiguracja układów Możliwość łączenia układów w bloki 
Search rate Min. 500 msps 

Karta sieciowa 
40GbE 
 
(np. Intel XL710-
QDA2 lub 
równoważna) 

3 
sztuki 

Konfiguracja portów dual (min. 2 fizyczne interfejsy) 
Szybkości transmisji 
danych na port 10/40GbE 

Typ interfejsu systemu min. PCIe v3.0 (8.0 GT/s) 

 

Dodatkowe wymagania 
1. W przypadku Oprogramowania, dla którego Wykonawca obok licencji dostarczy 

również subskrypcję, subskrypcja ta powinna uprawniać Zamawiającego przez min. 
1 rok do pobierania poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania w sposób 
nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw 
Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania. 

2. Zamówione oprogramowanie pochodzić będzie z legalnej dystrybucji. O ile producent 
Oprogramowania dopuszcza taką możliwość, będzie to polski kanał dystrybucji. 

3. Wraz z Oprogramowaniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu: 
nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla oprogramowania w wersji box), 
dane dostępowe do pobrania Oprogramowania (w przypadku Oprogramowania 
w formie elektronicznej lub objętego roczną subskrypcją), licencję (umowę licencyjną 
w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz wszystkie wymagane klucze licencyjne 
i aktywacyjne. 

UWAGA 
• We wszystkich miejscach niniejszej SIWZ, w których użyto przykładowego znaku 

towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń. 

• Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych 
ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, 



 
 
 

 
 Strona 4 z 12 

które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, 
patentu lub pochodzenia. 

• Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego 
przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

• Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań 

z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, 
patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.  

2. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie, a ich 
treść odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
a. Cena – 100 % 

3. Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt. 
4. Zasady oceny kryterium "Cena". 

a. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku liczbę punktów wynikających z działania: 

𝐿 =
𝐶!"#
𝐶(")

∗ 100	𝑝𝑘𝑡. 

gdzie: 
L – liczba punktów jakie otrzyma oferta badana 
Cmin –najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
C(i) –cena oferty badanej 
 
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać oferta to 100 pkt. 

5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej lub zaprosi do negocjacji 
maksymalnie trzech Oferentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród 
wszystkich złożonych ofert. 

6. Oferenci, składając kolejne oferty w toku negocjacji, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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3. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone poniżej. 

• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty. 

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

• Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

• Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. 

• Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. 

• Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; 
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek 
organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

• Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

• Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 
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o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5. Opis sposobu przygotowania oferty 

5.1. Zawartość Oferty 

1. Formularz Oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta – według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania. 
3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu – według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania. 

5.2. Pozostałe wymagania 

1. Ceny w Ofercie muszą być podane w kwotach netto w złotych polskich, z dokładnością 
do 1 grosza. 

2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony Oferty powinny być parafowane przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. 

4. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 
5. Oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

6. Okres ważności oferty 

1. Oferent pozostaje związany Ofertą przez okres 60 dni, który liczony jest od daty upływu 
terminu składania Ofert. 
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2. Zamawiający może przedstawić Oferentowi pisemny wniosek o przedłużenie okresu 
ważności Oferty. 

7. Udzielanie wyjaśnień 

1. Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować do 
Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: 
marcin.wojciechowski@enamorint.com. 

2. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przesyłając treść pytania 
i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania. 

8. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej w formie podpisanych i zeskanowanych 
dokumentów wymienionych w pkt. 5.1 Zapytania. 

2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 
enamorint@enamorint.com, nie później niż do dnia 14 lutego 2019 r., do godz. 12:00. 

9. Ocena i wybór oferty oraz tryb zawarcia umowy 

1. Na podstawie złożonych ofert zostanie sporządzona lista rankingowa Oferentów 
zgodnie z uzyskaną punktacją. W wyniku postępowania ofertowego Zamawiający 
planuje wybrać 1 Ofertę, która zdobędzie największą liczbę punktów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych Ofert. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen ofertowych. 

10. Pozostałe warunki 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 
w następujących przypadkach: 

• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zgodnie z budżetem Projektu może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 
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• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

• postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Wykaz załączników 

• Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 
• Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Oferenta 
• Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów uczestnictwa 

w postępowaniu 
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Załącznik nr 1 do Zapytania – Wzór formularza oferty 
 

Oferta w postępowaniu nr 4/SDN/2019 
 
Dane Oferenta: 

Nazwa  
Adres  
Nr telefonu  
Adres e-mail  
NIP  
REGON  
Dane osoby uprawnionej do 
kontaktów z Zamawiającym 
(imię, nazwisko, telefon, e-
mail) 

 

 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu nr 4/SDN/2019 na dostawę komponentów 
elektronicznych, działając w imieniu Oferenta i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania, składam Ofertę na poniższych warunkach. 
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. dostawę nw. Komponentów elektronicznych 
za łączną cenę netto: ……………....................................................................... (słownie: 
......................................................................................................................), 
wg poniższej specyfikacji: 
 

Nazwa pozycji Ilość 
(szt.) 

Wartość netto 
(zł) 

Serwerowa płyta główna – zgodna ze specyfikacją ujętą w 
SIWZ (pkt. 1.1.) 2  

Pamięć TCAM – zgodne ze specyfikacją ujętą w SIWZ (pkt. 
1.1.) 8  

Karta sieciowa 40GbE – zgodna ze specyfikacją ujętą w SIWZ 
(pkt. 1.1) 3  

RAZEM   
 

1. Przedmiot Oferty jest zgodny ze Specyfikacją przedmiotu Zamówienia. 
2. Oferujemy realizację przedmiotu Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od 

dnia zawarcia Umowy. 
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3. Ponadto oświadczamy, że: 
a. rozumiemy, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Zamówienia 

oraz przebiegiem postępowania będą uważane za poufne, chyba że zostaną inaczej 
oznaczone lub ich charakter przesądza o braku ich poufności. Zobowiązujemy się 
nie ujawniać, ani bezpośrednio, ani pośrednio, takich informacji żadnej innej osobie 
lub podmiotowi dla jakichkolwiek celów, jak też zobowiązujemy się nie 
wykorzystywać ani nie kopiować takich informacji poufnych, chyba, że wyłącznie 
dla celów realizacji przedmiotu postępowania, w tym w celu złożenia Oferty. 

b. zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń, 

c. zdobyliśmy informacje konieczne do złożenia Oferty, 
d. w przypadku wyboru naszej Oferty i zawarcia z nami umowy zobowiązujemy się 

do dostawy licencji na oprogramowanie zgodnie z warunkami określonymi 
w Zapytaniu, 

e. cena netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
i nie jest uzależniona od żadnych innych warunków, 

f. uważamy się związani Ofertą przez okres 60 dni od momentu upływu terminu na 
jej złożenie, 

g. akceptujemy termin płatności określony na 30 dni od daty doręczenia przez 
Oferenta prawidłowo wystawionej faktury, 

h. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

i. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
realizacji przedmiotu Oferty, 

j. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia 
z najwyższą starannością, 

k. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą 
i terminową realizacje przedmiotu oferty. 

Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Warszawa, dn. …………………………r. ……………………………………………………… 
 Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

 woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki  
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Załącznik nr 2 do Zapytania – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych Oferenta 

 

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

z Zamawiającym 
 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu nr 4/SDN/2019 na dostawę komponentów 
elektronicznych, działając w imieniu Oferenta i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania, oświadczam, że: 
 
……………………………………………………… (nazwa i adres Oferenta) nie jest podmiotem 
powiązanym kapitałowego lub osobowo z Zamawiającym. 
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 w brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia Konkursu ofert 
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
Warszawa, dn. …………………………r. ……………………………………………………… 
 Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

 woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki  
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Załącznik nr 3 do Zapytania – Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów uczestnictwa 
w postępowaniu 

 

Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa 

w postępowaniu nr 4/SDN/2019 
 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu nr 4/SDN/2019 na dostawę komponentów 
elektronicznych, działając w imieniu Oferenta ……………………………………………………… (nazwa 
i adres Oferenta) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, oświadczam, że: 

1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

3. Nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
4. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 
5. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. 

6. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; 
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek 
organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

7. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
Warszawa, dn. …………………………r. ……………………………………………………… 
 Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

 woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 


