
 

                                                          Kielce 28.04.2016 

  

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH 

NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE: 

 
 

Dostawa oprogramowania 
 

I. Przedmiot zamówienia  

Dostawa poniższego asortymentu wraz z usługą. 

 

PN Nazwa ilość 

U8Q74PE 
HPE 1 year post warranty Next business day wCDMR BL460c G1 Hardware 
Support 

2 

U2WG0PE 
HPE 1 year post warranty Foundation Care Next business day wCDMR c3000 
Enclosure Service 

1 

U2JK1PE 
HPE 1 year post warranty Foundation Care Next business day wCDMR BL490c 
Gen7 Service 

1 

U2KH5PE 
HPE 1 year post warranty Foundation Care Next business day B Srs 4/24-12 c-
Cls Switch Service 

1 

VCS6-FND-G-
SSS-C 

Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6Foundation for vSphere up 
to 3 hosts (Per Instance) 

1 

VS6-ENT-EPL-
UG-PRO 

Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vSphere 6 Enterprise Plus for 1 
Processor Promo 

3 

VS6-EPL-G-SSS-
C 

Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor 
for 1 year 

3 

 
W ramach w/w asortymentu dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi  aktualizacji (upgrade) : 
 - vSphere v5 do wersji v6  - 3 szt. 
 - vCenter z v5 do wersji v6  - 1 szt.   

oraz wszelakich niezbędnych prac związanych w/w  aktualizacją na posiadanym sprzęcie : 3 serwery HP Blade + 

macierz (aktualizacje firmware itd.) 

  
II. Przewidywany termin wykonania  

Wymagany termin realizacji robót do 31 maj 2016 

III. Ustalenie ceny i warunki płatności  
W ofercie należy określić łączną cenę netto, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania Umowy za 

przedmiot oferty. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania terminów płatności oraz okresu 

gwarancji.  

IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  
Oferty należy złożyć osobiście w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce – Recepcja 

Spółki do dnia 06.05.2016 do godz. 15  

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  Dostawa oprogramowania  

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.  

Orientacyjny końcowy termin zamówienia 10.05.2016 

V.  Kryterium wyboru   
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  

1. oferowaną ceną – 100% 

VI. Informacje dodatkowe  

1. Dostawca musi być certyfikowanym partnerem producenta oferowanych rozwiązań, HP, VMware. (do 

oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające status partnera) 

2. Całość dostarczanego oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Dostawcy. 

3. Termin związania Wykonawcy ofertą - 60 dni.  

4. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.  

5. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty 

przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania 

żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.  

 

 

 

 

 

 



VII. Zawartość oferty  

        Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

Część I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać: 

1. Nazwę i siedzibę Dostawcy oraz datę sporządzenia oferty. 

2. Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i me wnosi do nich 

zastrzeżeń.  

3. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

„Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  

         brzmi:   ...................................................... .  

        Nr NIP:  …………………………………….  

  

Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

1.Określenie łącznej kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy.  

UWAGA:  

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 117 (budynek administracyjny TK) 

codziennie w godz.: 8.00-15.00 tel. 041/3651287 Damian Kocuba)  

 

 


