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Zapytanie ofertowe nr 1/2023 

Dotyczące dostawy 4 szt. stacji roboczych wraz z 1 szt. serwera klasy x86 w ramach projektu dofinansowa-

nego ze środków Budżetu Państwa, w ramach Programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii 

służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. ,,SZAFIR”, pn. „Odporny na działanie środków walki 

radioelektronicznej, inteligentny, niezależny system nawigacji i detekcji anomalii magnetycznych dla platform 

bezzałogowych do działań na akwenach morskich”. 

Szczegółowe dane zapytania: 

1. Nazwa i adres Współwy-
konawcy (Zamawiają-
cego) 

ADT Group Sp. z o.o., woj.: mazowieckie, powiat: Warszawa, gmina: 

Warszawa, miejscowość: Warszawa, ul. Poleczki 44, kod pocztowy: 

02-822 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000338280, NIP: 9512294529, REGON: 142043522.   

2. Tryb Zapytania 

Zapytanie jest przeprowadzane w drodze Zapytania ofertowego, 

zgodnie z § 19 ust. 6 Umowy. 

3. Termin składania ofert 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 24.02.2023 r. do godz. 

16:00.  

 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ad-

res: kontakt@adtg.pl w formie pliku PDF, zawierającego skan (kopię 

cyfrową) podpisanej oferty lub w formie elektronicznego dokumentu 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

W każdym z przypadków doręczenie oferty musi być dokonane przed 

upływem terminu na składanie ofert, pod rygorem nieważności.  

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Szczegółowy opis 
przedmiotu Zapytania 

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 4 szt. stacji roboczych wraz 

z 1 szt. serwera klasy x86, podzielonych na trzy części: 

 

Część I - Stacje z minimum jednym procesorem wielordzeniowym 

osiągającym w teście PassMark CPU Mark wynik min. 27050 punktów 

według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net , posiada-

jący 16 rdzeni fizycznych o taktowaniu minimum 2,90 GHz (2 szt.) 

 

Część II - Stacje z minimum jednym procesorem wielordzeniowym 

osiągającym w teście PassMark CPU Mark wynik min. 18100 punktów 

według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net , posiada-

jący 12 rdzeni fizycznych o taktowaniu minimum 2,40 GHz (2 szt.) 

 

Część III - Serwer klasy x86 (1 szt.). 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja techniczna 

stacji roboczych i serwera znajduje się w Załączniku nr 2 do niniej-

szego zapytania ofertowego.  

 

W celu możliwości zweryfikowania spełniania minimalnych wymagań 

oferowanych stacji i serwera, należy podać w Formularzu ofertowym 

nazwy oferowanego modelu i nazwy producenta, a w ostatniej kolum-

nie o uzupełnić informacje potwierdzające, że oferowany sprzęt speł-

nia minimalne wymagania wskazane w Załączniku nr 2. 

 

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek 

wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie - w oryginalnych 

opakowaniach oraz nie być obciążony prawami na rzecz osób trze-

cich. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć sprzęt 

opakowany oryginalnie (opakowanie musi posiadać zabezpieczenie 

zastosowane przez producenta). Przez „wadę fizyczną” należy rozu-

mieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia 

mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte   

zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań 

technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje  

Współwykonawca. 

 

Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Współwykonawca wskazuje na 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów, tylekroć  

Współwykonawca dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważ-

nych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów   

technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez  

Współwykonawcę z nazwy asortymentu. 

5. Warunki udziału w po-
stępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy  

spełniają następujące warunki: 

1. Brak powiązań pomiędzy Wykonawcą a Współwykonawcą (Za-

mawiającym) - informacje na temat zakresu wykluczenia wykonawcy 

z udziału w postępowaniu. 

Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot: 

1) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub domi-

nującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

2) będący podmiotem pozostającym z Wykonawcą lub Współwyko-

nawcą lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym 

lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczegól-

ności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewień-

stwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku 
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przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w 

organach dostawcy towaru lub usługi; 

3) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w sto-

sunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu Rozpo-

rządzenia nr 651/2014; 

4) będący podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub 

Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Współwykonawca dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej 

wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły  

spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań  

pomiędzy Wykonawcą a Współwykonawcą poprzez oświadczenie, o 

którym mowa w Załączniku nr 3. 

Niespełnienie ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem  

Wykonawcy z postępowania. 

6. Wymagany termin reali-
zacji przedmiotu oferty 

Wymagany termin dostawy w przeciągu maksymalnie 30 dni od mo-

mentu podpisania umowy. 

7. Opis kryteriów, którymi 
Współwykonawca bę-
dzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz spo-
sobu oceny ofert 

 

1. Cena oferty powinna zawierać kwotę brutto.  

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do  

setnych części złotego (do jednego grosza). 

3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę dla każdej z części za-

mówienia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego.  

 

Kryteria oceny ofert, ich waga i opis sposobu przyznawania punktacji:  

Współwykonawca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu  

o następujące kryteria:  

 

1. Nazwa kryterium: Cena (C)  

Waga kryterium (wyrażona w %): 100%  

 

Sposób wyliczenia punktów oferty:  

Ad. 1. Wartość punktowa ceny = Pcen=Cmin/Cn x 100, gdzie: 

Pcen – ilość punktów badanej oferty za kryterium ceny 

Cmin - cena minimalna brutto 

Cn - cena oferowana brutto badanej oferty 

 

Współwykonawca dokona obliczeń ilości punktów z dokładnością do 

2 miejsc po przecinku. 

Współwykonawca udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  

odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu 
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ofertowym oraz jest najkorzystniejsza w danej części zamówienia, tj. 

otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.). 

8. Wymagana zawartość 
oferty: 

1) Oferta powinna zostać przygotowana w wersji papierowej,  

w języku polskim na załączonym formularzu.  

2) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.  

W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę/osoby 

do reprezentacji Wykonawcy inną/inne niż wskazaną/wskazane  

w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, do oferty należy dołą-

czyć pełnomocnictwo do: reprezentowania Wykonawcy w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postę-

powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dopuszcza się 

złożenie w ofercie notarialnie potwierdzonej za zgodność z orygi-

nałem kopii pełnomocnictwa. 

3) Oferta musi zawierać pełne dane adresowe Wykonawcy:  

- kontakt telefoniczny i mailowy, adres strony www (jeśli dotyczy),  

- kontakt do osoby wyznaczonej ze Współwykonawcą, podając 

jego telefon i adres e-mail.  

4) Wraz z Formularzem ofertowym należy przesłać podpisane 

Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania  

ofertowego. 

5) Współwykonawca przewiduje możliwość składania przez  

Wykonawców ofert częściowych, tj. na wybrane części Zamówie-

nia (I i/lub II i/lub III) lub na wszystkie części łącznie. 

9. Pozostałe informacje: 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Współwykonawca informuje, że: 

Administratorem danych osobowych jest ADT Group Sp. z o.o., woj.: 

mazowieckie, powiat: Warszawa, gmina: Warszawa, miejscowość: 

Warszawa, ul. Poleczki 44, kod pocztowy: 02-822 Warszawa, wpi-

sana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000338280, 

NIP: 9512294529, REGON: 142043522.   

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przeprowadzeniem Zapytania na  

dostawę stacji roboczych objętych Zapytaniem ofertowym; 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja z Zapytania; 
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Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia od 

dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu „Rozwój nowo-

czesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i 

obronności państwa” pk. ,,SZAFIR”; 

Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika  

z udziału w procedurze Zapytania ofertowego na dostawę stacji robo-

czych objętej niniejszym Zapytaniem ofertowym; 

W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO;  

Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

go dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych 

osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora  

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych  

osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Wykonawcy: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania 

wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną  

Współwykonawcy w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na  

niniejsze Zapytanie Ofertowe i realizacją usługi, co Wykonawca  

potwierdza stosownym oświadczeniem o wypełnieniu przez niego  

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO zawartym w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego. 

10. Załączniki: 

Do niniejszego Zapytania Ofertowego załączono następujące  

dokumenty/wzory dokumentów: 

1. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1. 

2. Specyfikacja techniczna stacji roboczych - Załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Wykonawcą a  

Współwykonawcą - Załącznik nr 3. 

 


