Formularz nr 1
AKTUALNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy:

…………………………………………………………………….……………………………………....................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa)
2. Siedziba i adres Przedsiębiorcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ulica, nr, kod, miasto)
………………………………
(telefon)

………………………………
(e-mail)

……………………………………
(fax)

3. Rok założenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. NIP:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. REGON:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Nr KRS:

…………..……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….

7. Profil działalności Przedsiębiorstwa:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
8. Specyfikacja specjalizacji:

Specyfikacja

Okres (lata)

……………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi
z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla
danego Oferenta)
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Formularz nr 2
DOŚWIADCZENIE

Zrealizowane przedsięwzięcia o wartości minimum 60.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto) porównywalne co do rodzaju
z Zamówieniem:
Poniższy formularz należy wypełnić podając informację o usługach informatycznych (potwierdzonych referencjami – jeżeli występują) zrealizowanych
w latach 2013 – 2018.

Przedsięwzięcie
(nazwa, lokalizacja)

Kontrahent
(nazwa, lokalizacja)

Rodzaj robót i ich wartość netto

Termin
rozpoczęcia
i zakończenia

Referencje
(tak/nie)

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi
z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla
danego Oferenta)
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Formularz nr 3
SPRAWY SĄDOWE I EGZEKUCYJNE DOTYCZĄCE KWOT POWYŻEJ 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
W KTÓRYCH OFERENT JEST POZWANYM ALBO DŁUŻNIKIEM

Nazwa kontrahenta

Sprawy będące przedmiotem sporu

Kwestionowana
kwota

Data wszczęcia
postępowania
sądowego

Stan sporu

Wskazanie
zabezpieczenia

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi
z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla
danego Oferenta)
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Formularz nr 4
OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa)

niniejszym oświadczam /-y, że:
a) akceptuję/-emy bezwarunkowo postanowienia SIWP, tj. szczegółowe warunki
wynikające z SIWP wraz z formularzami i załącznikami, w szczególności treść projektu
Umowy,
b) zapoznaliśmy się ze stanem infrastruktury technicznej (struktura sieciowa oraz
serwerowa), związanej z realizacją Zamówienia oraz uwzględniłem/-liśmy w swojej
ofercie wszystkie warunki i okoliczności, mogące mieć wpływ na jakość, terminowość
i koszt wykonania Zamówienia, warunki w miejscu, gdzie wykonywane będzie
zamówienia są nam znane,
c) nie zamierzam/-my wykonać Zamówienia w ramach konsorcjum(ów) lub w ramach
innych porozumień o podobnym charakterze oraz za pomocą podwykonawców,
d) w odniesieniu do reprezentowanej przeze mnie/nas firmy nie wszczęto postępowania
o ogłoszenie upadłości, nie ogłoszono upadłości, nie wszczęto postępowania
restrukturyzacyjnego lub likwidacji,
e) zapoznałem/-liśmy się ze wzorem Umowy i zobowiązuję/-emy się, w przypadku
wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy, stanowiącej załącznik do SIWP,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

……………………………….………………………………
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi
z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla
danego Oferenta)
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Formularz nr 5
KOSZTORYS WYKONYWANYCH USŁUG

Lp.

Zakres

Opis usług
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

1

Zarządzania
infrastrukturą
i usuwania
awarii

▪
▪
▪

zarządzanie warstwą infrastruktury serwerowej
oraz macierzy,
zarządzanie warstwą infrastruktury sieciowej
LAN/WAN,
zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz
danych,
zarządzanie sprzętem serwerowym
i sieciowym,
zarządzanie sprzętem pamięci masowej –
macierze – NAS,
zarządzanie warstwą wirtualizacji,
zarządzanie systemem kopii zapasowych,
zarządzanie systemami operacyjnymi oraz
bazami danych (Microsoft SQL – serwer na
potrzeby systemu ERP Symfonia)
centralny punkt kontaktu z działem IT poprzez
e-mail, www, telefon,
zarządzanie i raportowanie ilości zgłoszeń,
czasu rozwiązania, kategorii zgłoszeń (poziom
SLA),
zapewnienie gwarantowanego czasu
odpowiedzi na zgłoszone sprawy,
utrzymania systemów przez
wykwalifikowanych i certyfikowanych
specjalistów,
regularne aktualizacje systemów operacyjnych,
regularne aktualizacje urządzeń sieciowych
i dokumentowanie zmian,
Zapewnienie następujących gwarantowanych
czasów reakcji oraz naprawy SLA, w tym:
✓ Dla aplikacji krytycznych
- Przyjmowanie zgłoszeń w trybie
24/7/365 (7 dni w tygodniu, 24h/dobę)
od Zamawiającego i systemu
monitorowania.
- Reakcja na zgłoszony błąd w ciągu
1 godziny od zgłoszenia (w tym również
w trybie określonym w załączniku nr 1
do SIWP pkt b),
- Zamknięcie zgłoszenia do 8 godzin dla
aplikacji krytycznych.
✓ Dla aplikacji pozostałych
- Przyjmowanie zgłoszeń w trybie
24/7/365 (7 dni w tygodniu, 24h/dobę)
od Zamawiającego i systemu
monitorowania,
- Reakcja na zgłoszony błąd w ciągu
1 godziny od zgłoszenia (w tym również
w trybie określonym w załączniku nr 1
do SIWP pkt b),
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Ryczałtowa cena
netto PLN za miesiąc

…………. zł netto

- Zamknięcie zgłoszenia do 24 godzin dla
pozostałych aplikacji.
▪

2

3

Monitorowania
urządzeń
oraz łączy
internetowych

Rozwoju
oraz zmiany
środowiska
serwerowego
i sieciowego

▪

▪

monitoring środowiska informatycznego oraz
aktywne reagowanie na zdarzenia, w tym
powiadomienie osoby kontaktowej.
Rozpoczęcie usuwania awarii po otrzymaniu
informacji z systemu monitorującego,
wdrożenie systemu logowania, analizy
i raportowania o zdarzeniach w środowisku
informatycznym,
monitoring działania infrastruktury IT klienta w
trybie 24/7 przez zautomatyzowane systemy,
monitoringu reakcja zgodnie z wybranym
gwarantowanym poziomem świadczenia usług
SLA.

▪

instalacja nowych środowisk, systemów
i aplikacji,

▪

opracowanie i wdrożenie polityki backupowej,

▪
▪

rozwój środowiska oraz wykonywanie zmian,
rekomendacje zmian w systemach
bezpieczeństwa i rozwoju systemów,
rozwój systemu informatycznego.

▪

Suma ceny w netto PLN

…………. zł netto

……………. zł netto

………………………………
(suma ceny netto za
miesiąc w PLN)

Dodatkowo

4

Zarządzania
infrastrukturą
i usuwania
awarii
w przypadku
konieczności
przekroczenia
wymiaru
godzin
określonych w
załączniku nr 1
do SIWP pkt a)

…………… zł netto /
dodatkowa godzina pracy
▪

Zakres prac zgodnie z opisem usług w pkt 1
(Zarządzanie infrastrukturą i usuwanie awarii)
Formularza nr 5

UWAGA:
OFEROWANA CENA ZA
KAŻDĄ DODATKOWĄ
GODZINĘ PRACY NIE MOŻE
PRZEKROCZYĆ STAWKI
CENOWEJ W WYSOKOŚCI
500 ZŁ NETTO.

…………………………………………..………………………
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta –
zgodnie z danymi wynikającymi z właściwego
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta)
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Załącznik nr 3 do SIWP – Oferta
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(nazwa i adres firmy Oferenta)

OFERTA DLA
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Nawiązując do ogłoszenia internetowego dotyczącego świadczenia usług informatycznych w celu
utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT dla WSSE „INVEST-PARK” – ogłoszenie nr II,
opublikowanego na stronie internetowej spółki w dniu ……………………….. r., oferujemy wykonanie
Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu za cenę:
…………………..............… zł netto miesięcznie
(słownie zł .…………………………………………………………………………………….…netto),

podatek VAT …………………..............… zł
(słownie zł ………………………………….…………………………………………………………)

przez okres określony w punkcie 1.3 SIWP. Proponowane wynagrodzenie (cena) za wykonanie
Zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Uważamy się za
związanych z ofertą przez okres wymieniony w SIWP. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia
konieczności przekroczenia wymiaru godzin określonych w załączniku nr 1 do SIWP pkt a) dla usługi
zarządzania infrastrukturą i usuwania awarii, za każdą kolejną godzinę pracy oferujemy stawkę
w wysokości: …………………….. zł netto (powiększoną o obowiązujący podatek VAT). Załącznikami do
oferty są dokumenty wymienione w punkcie 10.1 SIWP.

…………….…………, dnia ………...2018 r.

…………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi
z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla
danego Oferenta)
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