KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
SERWER
Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna
I. Przedmiot zamówienia
Wynajem 2 serwerów typu Cloud oraz poczty MS Exchange.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. W ramach oferty należy przedstawić ofertę na wynajem dwóch serwerów typu cloud - minimalne
wymagania:
CPU ~ 2.4Ghz x 2
RAM: min. 4GB
HDD: min. 100GB
2. Minimalne parametry jakie musi spełniać poczta:
15 kont pocztowych MS Exchange.
Min. 10GB przestrzeni dyskowej dla pojedynczego konta.

3. W cenie zamówienia należy uwzględnić dodatkowo:
Ochrona poczty
Backup przechowywany 7 dni
Nielimitowany transfer min. 100Mb/s
4. Złożona oferta cenowa nie może zawierać dodatkowych kosztów wstępnych, prowizji, marży i
innych opłat poza miesięczną ratą wynajmu określoną w ofercie.
5. Przedmiot zamówienia musi być dostępny dla Zamawiającego w terminie od 1 stycznia 2018 r.
Okres wynajmu to 12 miesięcy czyli do 31 grudnia 2018 r.
III. Ocena zamówienia
1. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1);
b) podpisaną (zatwierdzoną) specyfikację techniczną (załącznik nr 2);
c) wzór umowy wskazany przez oferenta;
d) opis parametrów technicznych serwera i poczty (co najmniej wymienione w Załączniku nr 2)
wraz z opcjami dodatkowymi.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może oczekiwać od Oferenta wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, oraz ich uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami w kwestiach złożonej przez nich oferty.

4. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie.
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Zamawiający dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy na podstawie analizy ofert pod kątem
formalnym, merytorycznym i cenowym.
Ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o poniższe kryteria:
a) 100% - cena brutto - oferta najkorzystniejsza 100 pkt,
Sposób oceny:
P= On/Ob*%*100
P – punkty;
On – oferta najkorzystniejsza;
Ob – oferta badana;
% – procent badanego kryterium
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