Rzeszów, dn. 23.07.2014 r.
RYWAL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Architektów 1/45
35-082 Rzeszów
NIP: 813-36-62-968

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja
RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację zadań przewidzianych
w
Harmonogramie
rzeczowo-finansowym
stanowiącym
załącznik
do
Umowy
o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-18-052/14-00

I. Przedmiot Zapytania ofertowego
W związku z realizacją I Etapu projektu B2B pt. „Wdrożenie systemu B2B o charakterze ofertoworozliczeniowym na rzecz automatyzacji procesów biznesowych firmy RYWAL Sp. z o.o. Sp. K. i jej
partnerów”, realizowanego w ramach:
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka,
na
lata
2007-2013,
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
na podstawie Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-18-052/14-00,
Zamawiający zaprasza do składania Ofert na realizację zadań przewidzianych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z Tabelą nr 1- będącą załącznikiem do
niniejszego zapytania ofertowego.
II. Termin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego- 31-10-2014
III. Warunki udziału
1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
przedmiotu Zapytania ofertowego.
3. Nie jest prowadzone przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe lub układowe.
4. Oferent jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru Zapytania ofertowego, poprzez
umieszczenie odpowiedniej adnotacji wraz z podpisem na pierwszej stronie niniejszego
dokumentu.
5. Potwierdzony egzemplarz Zapytania ofertowego, powinien być dostarczony za pośrednictwem
poczty/kuriera lub osobiście na adres firmy RYWAL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Architektów 1/45,
35- 082 Rzeszów nie później niż w podanym niżej terminie składania Ofert.
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IV. Wymagania formalne dotyczące przygotowania Oferty
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w niniejszym dokumencie oraz przygotować Ofertę zgodnie z określonymi w nim wymaganiami.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty,
niezależnie od wyniku. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione
przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Oferenci zobowiązują się nie
podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
3. Oferta musi zawierać informację o jej ważności.
4. Oferta musi zostać podpisana przez Oferenta.
V. Miejsce i termin składania Ofert
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście na adres:
ul. Architektów 1/45, 35- 082 Rzeszów, do dnia 2014-08-06 do godziny 16.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania Ofert, zmienić lub wycofać swoją Ofertę.
VI. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami
Wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów technicznych realizacji ww. przedmiotu
Zapytania ofertowego udziela:
imię i nazwisko: Rafał Mardoń
dane teleadresowe: Tel. 17 860 03 65, Fax. 17 863 63 42
e-mail: rmardon@ry-wal.pl
VII. Kryteria wyboru Oferty
1. Cena stanowi główne kryterium wyboru Oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentem
w sytuacji, gdy wartość Oferty będzie wyższa od wartości zaplanowanej w budżecie Projektu
dotacyjnego.
3. Oferty wariantowe będą odrzucane.
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VIII. Tajemnica i ochrona danych
1. Wszystkie informacje zawarte w dokumentacji, udostępnianej Oferentowi przez Zamawiającego,
związanej z niniejszym Zapytaniem ofertowym, muszą być traktowane, jako informacje poufne i
pozostają własnością Zamawiającego.
2. Wszystkie informacje dostarczone przez Oferenta, włącznie z Ofertą cenową i danymi
osobowymi, są również traktowane, jako informacja poufna i będą wykorzystane jedynie do
wsparcia procesu decyzyjnego Zamawiającego, związanego z niniejszym postępowaniem.

…………………………………………………..
(podpis, pieczęć)
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Załącznik nr 1-Tabela 1 Przedmiot Zapytania ofertowego nr 1/dotacja

Lp.

Zadania przewidziane do realizacji w Etapie I

1.

Komputer typu serwer w obudowie typu rack, platforma Intel- 1 szt.- serwer o
parametrach nie gorszych niż serwer firmy Fujitsu RX300, procesor Intel Xeon
E5-2630 6C/12T 2.30 GHz 15 MB, wewnętrzne dyski Modular 8-Port RAID
Controller, dyski twarde - HD SAS 6G 600GB 10K HOT PL 2.5" EP
Oprogramowanie systemowe dla serwera wraz z licencjami dostępowymi typu
CAL dla 30 użytkowników - 1 kpl.- nie gorsze niż rozwiązanie firmy Microsoft:
Windows Datacenter Server 2012. Pakiet zawiera funkcję Hyper-V®
Oprogramowanie serwera pracy grupowej wraz z licencjami dostępowymi typu
CAL dla 30 użytkowników - 1 kpl- oprogramowanie nie gorsze niż Microsoft
Exchange Server 2012 wraz licencjami dostępowymi
Oprogramowanie do integrowania systemów i automatyzacji wymiany danych
wraz z oprogramowaniem do świadczenia usług w formule SaaS - 1 kpl.rozwiązanie nie gorsze niż oprogramowanie firmy: Microsoft BizTalk Server
Standard 2012 lub Oracle GlassFishoraz specjalizowane oprogramowanie do
konwersji formatów dokumentacji ofertowej.
Oprogramowanie serwera baz danych wraz z licencjami dostępowymi typu CAL
dla 20 użytkowników- 1 kpl- produkt o cechach nie gorszych niż rozwiązanie
firmy Microsoft: Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition
Oprogramowanie rozszerzające system informatyczny do standardów ERP na
potrzeby integracji B2B - 1 kpl.- rozwiązanie nie gorsze niż Asseco WAPRO
PRESTIŻ.
Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych - 1 kpl.- produkt o
funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż rozwiązanie firmy Symatec
Backup Exec 2012.
Napęd dyskowy do systemu wykonywania kopii zapasowych - 1 szt.rozwiązanie o parametrach nie gorszych niż produkt firmy PX12-400r Server
Class, 8TB (4HD x 2TB).
Firewall z zintegrowanym systemem antywirusowym i antyspamowym- 1 szt.rozwiązanie o parametrach nie gorszych niż: Firewall FortiGate min. 110c 8x
10/100 and 2 x 10/100/1000 ports z pakietem licencji na pełna funkcjonalność
systemu zabezpieczeń
System zasilania serwerowni - 1 kpl.- będzie obejmował zasilacz UPS o mocy
min 5KVA nie gorszy niż APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V, rozdzielnia z
elementami zabezpieczającymi, okablowanie i gniazda zasilające w zakresie
niezbędnym do połączenia nowej infrastruktury sprzętowej
Stacja robocza dla zarządzania multimediami dla potrzeb SaaS- nie gorsza niż
Stacja robocza BS Adobe Expert
Szafa serwerowa 19" 42 U z osprzętem - 1 szt.- rozwiązanie o parametrach nie
gorszych niż produkt firmy APC rack 19' 42U NetShelter ValueLine 800x1000
Zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy 3, 48 portów 10/100/1000 RJ45- 1
szt.- rozwiązanie o parametrach nie gorszych niż produkt firmy Cisco Catalyst
3750X
System klimatyzacji całorocznej dla potrzeb serwerowni - 1 kpl.- Klimatyzator
ścienny o mocy chłodniczej 5,1 kW o parametrach nie gorszych niż produkt firmy
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LG S18AHP z przystosowaniem do pracy całorocznej
15. Certyfikat SSL do zabezpieczenia wymiany danych - 4 szt.- produkt nie gorszy
niż rozwiązanie DigiCert® Unified Communications Certificate.
16. Przygotowanie specjalistycznych pomieszczeń na aparaturę i urządzenia
umożliwiające prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B - 1 szt.
17. Wykonanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu B2B wraz z
projektem integracji procesów biznesowych - 1 szt.- ekspertyza ta będzie
polegała na opracowaniu projektu funkcjonalnego, technicznego oraz projektu
integracji w ramach systemu B2B. Na bazie pozyskanych dzięki usłudze analizy
przedwdrożeniowej i audytu technologicznego danych, opracowany zostanie
kompleksowy projekt techniczny i funkcjonalny systemu B2B. Projekt będzie
obejmować płaszczyznę logiczną funkcjonowania serwisu ekstranetowego
("fizyczny" model danych, struktura bazy danych, repozytorium oraz projekty
interfejsów), płaszczyznę implementacyjną (obejmującą strukturę
oprogramowania - komponenty, usługi, sposób ich działania), płaszczyznę
procesową (back-upy, zatrzymywanie procesów, uruchamianie procesów,
współbieżność itp.), projekt wdrożenia (projekt rozmieszczenia komponentów
na odpowiednich elementach infrastruktury IT).

ŁĄCZNIE:
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