ZAPYTANIE OFERTOWE
Łódź 12.05.2017r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1
ul. Wapienna 24 a
91-087 Łódź
e-mail: mos_sos@wp.pl
II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych / t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./, a także wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami
wykonawczymi.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na USŁUGĘ- Administrowanie szkolną siecią
komputerową i jednorazowe podłączenie i konfiguracja serwera w ramach projektu : "Edukacyjne SOSpodniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na
zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest :
Część 1 - Jednorazowe podłączenie i konfiguracja serwera.
Część 2 - Administrowanie szkolną siecią komputerową w okresie trwania projektu od maja 2017 do
grudnia 2018 r.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
IV.SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1 Jednorazowe podłączenie i konfiguracja serwera.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu

infrastruktury sieciowej, w tym:
instalacja aktywnego sprzętu sieciowego i/lub konfiguracja routera/Access Point; przygotowanie
urządzeń-klientów;
- Podłączenie, instalacja i konfiguracja oprogramowania serwera;
- Podłączenie urządzeń-klientów.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą:

inżynier z kierunków informatycznych

bezpośrednie doświadczenie w pracy

udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy informatyka

udokumentowaną jedną referencje z administrowania siecią minimum jeden rok
Część 2- Administrowanie szkolną siecią komputerową okresie trwania projektu od maja 2017r. do grudnia
2018 r.
1 .Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na administrowaniu szkolną siecią komputerową w
czasie trwania projektu od maja 2017 do grudnia 2018 r.
- Zarządzanie infrastrukturą sieciową oraz zarządzanie i utrzymanie systemów IT związanych z

działaniem infrastruktury sieciowej,
- Dbałość o bezawaryjną pracę sieci oraz urządzeń telekomunikacyjnych,
- Rozwiązywanie incydentów, reagowanie na zgłoszenia oraz udzielanie wsparcia technicznego,
- Stały monitoring sieci oraz wszystkich systemów wykorzystywanych w transmisji danych
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- Nadzór nad platformą sprzętową infrastruktury sieciowej,
- Wdrażanie nowych wersji oprogramowania.
Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą:

inżynier z kierunków informatycznych

bezpośrednie doświadczenie w pracy

udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy informatyka

udokumentowaną jedną referencje z administrowania siecią minimum jeden rok
V. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Zaakceptowany wzór umowy.
3. Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia wymagań Zamawiającego
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN
2. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
3. Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i nie może
ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca podaje również cenę za :
a. jednorazowe podłączenie i konfigurację serwera
b. miesięczna stawka administratora sieci
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca będzie wystawiał faktury
częściowe – za jeden miesiąc rozliczeniowy, po zrealizowaniu zamówienia w danym miesiącu.
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą:
KRYTERIUM OCENY OFERTY
Cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie
Doświadczenie administratora sieci
Razem

WAGA [%]
90
10
100

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena oferty (brutto)- C – waga 90 %
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg. wzoru:
C = Cmin/Co x 90 % x100 pkt
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w złożonych ofertach
Co - cena brutto ocenianej oferty
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzymuje oferta z najniższą ceną brutto.
2) Doświadczenie administratora realizującego usługę - D – waga – 10 %
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg. wzoru:
Doświadczenie administratora sieci w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia- 3 lata

0 pkt

Doświadczenie administratora sieci w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia- od 3 do 5 lat

5 pkt

Doświadczenie administratora sieci w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia - powyżej 5 lat

10 pkt
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Ocena oferty zostanie wyliczona wg wzoru:
Ocena oferty = C + D
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”
D - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Doświadczenie administratora sieci
realizującego usługę”
Punkty obliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie zamówienia z tym Wykonawcą, którego oferta:
a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym zapytaniu ofertowym,
b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru tj. zdobędzie największą liczbę
punktów.
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego wzoru.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1
ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź (sekretariat ) w terminie do dnia 1 9 maja 2017 r. do godz. 10.00 z
dopiskiem „Oferta na usługi administrowanie siejąc komputerową w ramach projektu "Edukacyjne SOS"
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną na adres: mos_sos@wp.pl
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 10:15 w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii "SOS" nr 1, ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź pokój dyrektora

X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marzena Januszewska-Zarzycka, tel, 42 651-43-34,
e-mail: mos_sos@wp.pl
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nt 1www.mossos1.swiata.pl
2. Ponadto Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
zobowiązuje się podpisać umowę na świadczenie usługi.
ZAŁĄCZNIKI :
- Formularz ofertowy
- Wzór umowy
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