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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Biblioteka Narodowa zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z montażem serwerów panelowych 

na potrzeby projektu Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka) w ramach realizowanego przez Bibliotekę Narodową projektu „Zintegrowana Platforma 

Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz” (nr projektu: POIG.02.03.02-14-057/13). 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.1. Serwery RACK 

1.1.1.  Ilość serwerów: 2 sztuki 

1.1.2.  Typ: Dell Power Edge 630 

1.1.3.  Konfiguracja minimalna każdego z serwerów:  

1.1.3.1. Procesor: DWA procesory Intel® Xeon® E5-2680 v3 2.5GHz, 30M Cache, 12 rdzeni, 

120W 

1.1.3.2. Pamięć: nie mniej niż 64GB (registered lub ECC) 

1.1.3.3. Dyski: DWA dyski 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug 

1.1.3.4. Porty LAN: DWA porty Ethernet 10GB SFP+ z wkładkami SR 

1.1.3.5. Porty SAN: DWA Emulex LPe16000B, Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low 

Profile 

1.1.3.6. Obudowa: 1U, pozwala na montaż do 8 dysków 2.5” 

1.1.3.7. Napęd optyczny DVD-RW 

1.1.3.8. Zarządzanie: iDrac8, Express 

1.1.3.9. Zasilacz: DWA zasilacze Hot-plug, 750W, Titanium 

1.1.3.10. Złącza: 3 sloty PCIe 

1.1.3.11. Montaż: szyny do montażu w szafie RACK - ReadyRails™ Sliding Rails With 

Cable Management  
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1.2. Serwery BLADE  

1.2.1.  Ilość serwerów: 2 sztuki 

1.2.2. Typ: DELL PowerEdge M620 

1.2.3.  Konfiguracja minimalna każdego z serwerów 

1.2.3.1. Procesor: DWA procesory E5-2640 2.5gHz 

1.2.3.2. Pamięć RAM: nie mniej niż 64GB 

1.2.3.3. Dyski: DWA dyski SSD 170GB lub większe 

1.2.3.4. Porty LAN: Broadcom57810-k lub równoważne 

1.2.3.5. Porty SAN: Emulex LPe1205 lub równoważne  

1.2.3.6. Zarządzanie: IDRAC Enterprise (licencja) 

 

1.3. Gwarancja 

Oferowany sprzęt podlega gwarancji wraz z serwisem do dnia 30.09.2017 wykonywanej w lokalizacji 

zamawiającego (on site) obejmującej odbiór, naprawę lub wymianę przedmiotu umowy lub jego 

elementów i dostarczenie sprawnych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego na koszt i staraniem 

Wykonawcy w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. 

 

 

1.4. Odbiór 

1.4.1. Oferowany sprzęt zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego. Dostawa zostanie wykonana po wcześniejszym telefonicznym 

zawiadomieniu Zakładu Technologii Informatycznych BN – tel. 728 875 827 

potwierdzonym  e-mail-em na adres:digi.serwsi@bn.org.pl, co najmniej na 24 godziny 

przed planowanym terminem realizacji dostawy. 

1.4.2. Z czynności odbioru ilościowego i jakościowego Strony sporządzą protokół odbioru 

przedmiotu umowy. Integralną część protokołu stanowi sporządzona przez Wykonawcę 

lista numerów seryjnych sprzętu. 

1.4.3. Podpisany przez obie Strony protokół odbioru jakościowego przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń będzie stanowił podstawę wystawienia i dostarczenia faktury przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 

1.5. Płatność 

1.5.1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru, przelewem 

na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury z czternastodniowym terminem płatności, 

dostarczonej do siedziby Zamawiającego.  
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1.5.2. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

2. Wymagania dotyczące Oferentów 

 

Oferent musi łącznie spełnić następujące warunki: 

 

2.1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym udokumentowane kompetencje  

i potencjał zdobyte dzięki realizacji: 

 

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy serwerów typu RACK lub 

BLADE o wartości netto co najmniej 100 000zł 

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 2.1. Oferent złoży wraz ofertą 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań. 

 

2.2.  Z udziału w naborze wyklucza się następujących Oferentów:  

2.2.1.  w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

2.2.2.   którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

2.2.3.  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2.2.4.  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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2.2.5.  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

2.2.6.  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2.2.7.  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2.2.8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary; 

2.2.9.  oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

2.2.10. oferentów będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 

1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
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2.3. Zamawiający oceni, czy Oferent podlega wykluczeniu z naboru z powodu przesłanek 

określonych powyżej w pkt 2.2 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą 

dokumentów: 

2.3.1.  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 2.2.1 – 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 2.2.1, 

2.3.2.  aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2.3.3.  aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

2.3.4.  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  pkt. od 

2.23. do 2.2.10, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

2.4. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim 

przypadku zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w naborze albo 

do reprezentowania w naborze i zawarcia umowy. Postanowienia niniejszego ogłoszenia 

dotyczące Oferenta stosuje się odpowiednio do oferentów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum). W przypadku oferty składanej przez Oferentów 

ubiegających się wspólnie o zamówienie (konsorcjum)dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3 

potwierdzające, że Oferent nie podlega wykluczeniu z powodu wystąpienia przesłanek 

opisanych w pkt. 2.2 składa każdy z Oferentów oddzielnie.  

 

3. Kryteria oceny ofert 

 

Oferty odpowiadające przedmiotowi zamówienia, określonemu w pkt 1 i złożone przez Oferentów 

spełniających wszystkie wymagania określone w pkt 2 zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, 

przy czym najwyższą punktację uzyska oferta najtańsza. 
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Cof   –  cena (brutto) oferty badanej 

 

 

4. Wymagana zawartość oferty 

 

Oferta musi zawierać co najmniej następujące elementy: 

4.1. Dane Oferenta zawierające nazwę i adres rejestrowy; 

4.2. Arkusz Ofertowy zawierający poniższą tabelę cenową 

 

Lp Opis oferowanego towaru Cena 

jednostko

wa 

Ilość 

szt. 

Wartość 

netto 

Staw

ka 

VAT 

Warto

ść VAT 

Wartość 

brutto 

1 Serwery RACK 

Typ:  

Konfiguracja:  

 

 2     

2 Serwery BLADE 

Typ:  

Konfiguracja:  

 

 2     

suma     

 

Opis oferowanego towaru musi być zgodny z wymaganiami z punktu 1 niniejszego ogłoszenia „Opis 

przedmiotu zamówienia”. 

 

4.3. Wskazanie osoby do kontaktu w imieniu Oferenta w sprawie zgłoszenia wraz z 

przedstawieniem odpowiedniego upoważnienia oraz podaniem adresu poczty elektronicznej; 

4.4. Wykaz realizowanych dostaw określonych w pkt. 2.1 niniejszego ogłoszenia wraz  

z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie; 

4.5. Dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

Punktacja obliczona będzie według wzoru: 

C = (Cmin : Cof) × 100 pkt 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium: Cena (brutto) 

Cmin – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ofert 



 

           

 
Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz 

 

  

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 
Biblioteka Narodowa ● al. Niepodległości 213 ● 02-086 Warszawa 

4.6. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z załączonym 

pełnomocnictwem; 

4.7. Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 30 dni od  upływu terminu składania ofert. 

 

 

5. Termin, sposób i miejsce składania ofert 

 

5.1. Oferty należy składać do dnia 15.09.2015 roku do godziny 12.00 w kancelarii Biblioteki 

Narodowej, al. Niepodległości 213 pok. 283, 02-086 Warszawa, w zamkniętej kopercie. 

Kopertę należy opisać: „Oferta na dostawę serwerów panelowych na potrzeby projektu 

Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz”. 

5.2. Oferty należy złożyć w języku polskim, w postaci wydruku komputerowego opatrzonego 

odpowiednimi podpisami i pieczęciami. 

5.3. Oferta może zostać wycofana, zmieniona lub uzupełniona przez Oferenta aż do upływu 

terminu składania ofert. O wycofaniu oferty Oferent zobowiązany jest poinformować 

Bibliotekę Narodową pisemnie. Zmiana lub uzupełnienie oferty może nastąpić wyłącznie 

poprzez złożenie uzupełnionej lub nowej oferty w zamkniętej kopercie ze stosownym 

dopiskiem na wierzchniej stronie koperty w widocznym miejscu: „nowa oferta z dnia …. ”, lub 

„uzupełnienie oferty z dnia…..”. Oferta wycofana, jak też oferta zmieniona, zostanie zwrócona 

Oferentowi bez jej otwarcia. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do 

kancelarii Biblioteki Narodowej.  

5.4. Kancelaria Biblioteki Narodowej czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, z 

wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

6. Informacje proceduralne 

 

6.1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

6.1.1. unieważnienia niniejszego naboru, bez podania przyczyny. 

6.2. W przypadku unieważnienia naboru Biblioteka Narodowa nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody, jakie poniósł z tego tytułu Oferent, a w szczególności Biblioteka Narodowa nie ponosi 

odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty. 

6.3. Ogłaszający nabór uprawniony jest do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków 

formalnych oferty w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w naborze, o których 

mowa w pkt.2 z wyznaczeniem terminu 3 dni liczonych od dnia następnego po wysłaniu 

wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie zostanie wysłane do Oferenta za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w ofercie adres e-mail.  

6.4. Oferta nie odpowiadająca przedmiotowi zamówienia, o którym mowa w pkt. 1, oferta złożona 

przez Oferenta nie spełniającego warunków, o których mowa w pkt. 2, pkt. 3, pkt 5, oferta nie 
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spełnia warunków o których mowa w pkt.4, z zastrzeżeniem pkt. 6.3, zostanie odrzucona. Na 

czynność odrzucenia oferty nie przysługuje odwołanie.   

6.5. W przypadku złożenia oferty po terminie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.  

6.6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Oferenta o przedstawienie 

dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

6.7. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. 

6.8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej realizację zamówienia z wybranym 

Oferentem, Biblioteka Narodowa dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z Oferentem, 

który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony. 

6.9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

6.10. Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres e-mail: digi.serwis@bn.org.pl 

 


