
                       
 

 

Katowice, dn. 21 czerwca 2018r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 

 

 

Spółka SPINRAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy  

ul. Władysława Orkana 25/22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465785   zwraca się   

z prośbą o przesłanie ofert na usługę: hosting serwera w ramach projektu pt. „Innowacyjny 

system integrujący pracownie radiologiczne służący do archiwizacji obrazów, danych 

medycznych oraz wykonywania opisów badań”,  w ramach działania 3.3. Technologie 

informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@spinray.pl w formie 

zeskanowanych dokumentów. Dokumenty powinny być podpisane przez Oferenta lub przez 

osobę prawidłowo umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty 

należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do 

reprezentowania Oferenta jeśli umocowanie nie wynika z aktualnego wydruku KRS albo  

z CEIDG). 

  

Oferty można przesłać również pocztą tradycyjną na adres: 

  

SPINRAY Sp. z o.o.  

ul. Rolna 43c 

40-555 Katowice    

 

z tematem wiadomości: „Zapytanie ofertowe – hosting serwera”. 

 

 

1. Termin nadsyłania ofert: 29.06.2018. Oferty przesłane po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. 



                       
 

 

2. Jeden Oferent może przesłać tylko jedną ofertę, z jedną propozycją cenową. 

3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena netto. 

 Sposób przyznawania punktacji : 

Kryterium „cena netto” zostanie cenione w skali punktowej. Liczbę punktów 

uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:  

 

P = Cn / Cof b x 100 

 

gdzie: 

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 

Cn – cena najniższa za roboczogodzinę brutto wynikająca ze złożonych ofert (spełniających 

wszystkie wymagania) 

Cof b. – cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej 

100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium  

 

4. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:  

a. wypełniony oraz podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta 

Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego; 

b. całkowitą cenę za wykonanie zamówienia (netto i brutto); 

5. Oferty, które nie będą zawierały elementów o których mowa w pkt 3 nie będą 

rozpatrywane. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej, ani wariantowej. 

Złożenie takiej oferty będzie skutkowało jej odrzuceniem. 

7. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 

doprecyzowania ofert. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za 

jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny 

rezygnacji. 

9. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 



                       
 

 

11. Zamawiający zapewni ze swojej strony współpracę oraz gotowość do udzielania 

dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się 

pojawić na etapie realizacji zamówienia. 

12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). 

13. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Adamczyk, tel.: 32 700 74 33, e-mail: 

biuro@spinray.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV: 72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu. 



                       
 

 

Kod CPV: 72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Hosting serwera -  usługa polegająca na udostepnieniu Zamawiającemu serwer VPS 

(wyodrębnioną część serwera nadrzędnego, którego zasoby: pamięć i procesor, są 

współdzielone między działającymi niezależnie serwerami VPS) dysponującego 

zasobami dedykowanymi (zdalny dostęp do partycji dysku twardego, macierzy 

dyskowej, pamięci masowej) i zasobami sprzętowymi (pamięć i procesor) wraz  

z utrzymaniem i obsługą techniczną serwera przez okres 12 miesięcy;  

 

2. Zakres usługi: 

 

Utrzymanie i udostepnienie dedykowanego Zamawiającemu serwera VPS wraz 

z niezbędnymi zasobami przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

obejmujące:   

− zapewnienie min. 10 TB przestrzeni dyskowej (pamięci masowej) na dyskach  

5-7,5k (wolnych) SATA, min. RAID 6 – hardware, min. 2 kontrolery 

− zapewnienie min.  0,5 TB przestrzeni dyskowej na dyskach 15k (szybkich)  

NL-SATA/SAS, hardware RAID 1, min. 2 kontrolery 

− Ilość rdzeni min. 8 

− Pamięć RAM min. 64GB 

− Procesor min. Intel Xenon min. E5-2200 2.2 GHz 

− ochronę fizyczną i programową serwera, serwerowni przed znanymi atakami  

i próbami włamań do baz danych, systemu zarządzania treścią oraz do 

systemów operacyjnych;  

− zapewnienie serwerom bezpieczeństwa fizycznego i stałej dostępności na 

poziomie 99,9%;   

− wykonywanie codziennej pełnej kopii danych wirtualnych maszyn 

uruchomionych w ramach serwera VPS  

− backup maszyn wirtualnych nie rzadziej niż raz na dobę 

− możliwość wykonywania snapshoot’ów maszyn wirtualnych uruchomionych na 

serwerze VPS 



                       
 

 

− środowisko wirtualizacji obejmujące serwer VPS 

− nielimitowany transfer z przepustowością do 500 Mbit/s  

− 3 adresy IP 

− SLA 99,9% 

− serwerownia spełniająca normy Tier IV, ISO 9001:2008 HU 10/ISO/IEC, normy 

bezpieczeństwa 27001:2013 HU 11/6162 

− obsługę techniczną, w tym aktualizacje, monitoring, nadzór informatyczny  

i techniczny nad infrastrukturą  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

 

Załącznik nr 1 

Zamawiający: 

SPINRAY	Sp.	z	o.o. 

ul.	Władysława Orkana 25/22	 

40-553	Katowice 

……………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

 

……………………………………………… 

(dane adresowe)  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane Wykonawcy  

 

NAZWA WYKONAWCY 

 

 

KRS  

NIP  

REGON  

 

SIEDZIBA WYKONAWCY 

 

TELEFON/FAKS  

E-MAIL  

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTÓW 

 

 

STRONA INTERNETOWA  

 

2. My, niżej podpisani składamy ofertę na wykonanie zamówienia w zakresie 

określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ). 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z OPZ i uznajemy się za związanych określonymi  

w niej postanowieniami. 



                       
 

 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej 

ofercie za cenę oferty ……………………….. zł brutto,  słownie …………………….………………. 

zł, ………………………………….. zł netto, słownie 

……………………………………………………złotych. 

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z OPZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, realizacji zamówienia na warunkach określonych w OPZ. 

 

 

Miejscowość i data 

 

 

 

 

Podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


