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

Bojano, 23.05.2014
Maximus A. Domalik Spółka Jawna
Kwiatowa 3
84-207 Bojano
NIP – 584-26-36-178 REGON - 220531780

Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów
wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.
„Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie działalności sprzedażowej w branży solaryjnej poprzez
wdrożenie systemu B2B”
numer umowy UDA-POIG.08.02.00-22-055/11-00
W związku z powyższym firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup serwera.
Przedmiotem zamówienia:
Serwera szt. 1
Skrócona specyfikacja techniczna:
Intel Xeon X3470, 4C, 2.93GHz, 8MB Cache, 95W TDP, Turbo, HT, DDR3-1333MHz, 250 GB SATA
Przeznaczenie ogólne:
−
−

na serwerze realizowane będą następujące funkcje: development i testowanie systemu B2B;
przechowywanie systemu B2B.

Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i
oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

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

Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
• 50% cena,
• 40% funkcjonalność,
• 10% serwis,
Oferty powinny zawierać numer, nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis oferowanego
produktu wraz z parametrami technicznymi, wartość netto oraz brutto, warunki płatności, okres ważności oferty,
termin i warunki dostawy. Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6-06-2014
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja.
Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest:
Zbigniew Tomczyk
tel.: 606-294-687
zbyszek@maximus-solaria.pl
Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres pocztowy:
Maximus A. Domalik Spółka Jawna, Kwiatowa 84-207 Bojano
lub bezpośrednio w siedzibie firmy:
Maximus A. Domalik Spółka Jawna, Kwiatowa 84-207 Bojano
Istnieje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres Wnioskodawcy faks: 058 624 91 19 lub email: maximus@maximus-solaria.pl z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Wykonawca
w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyborze oferty dostarczy do Biura projektu
wymagane dokumenty w wersji papierowej pod rygorem uznania oferty za nieważną.
Termin składania ofert do dnia: 30-05-2014, do godziny. 8.00

