Warszawa , 16-10-2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018-103

Dotyczy Beneficjanta Projektu nr: POIR.01.01.01-00-0843/16-00
Informujemy , iż ramach zapytania ofertowego:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018-103 – Wykonanie prac badawczych polegających na analizie możliwości
pozyskania danych nt. zdarzeń w rozległych sieciach komputerowych dostawcy usług Internetowych
(technologie WiFi, WiFi-Mesh, sieci IP/MPLS, PPPoE, CG-NAT) – wpłynęło pytanie oferenta , na które
udziela się odpowiedzi jak poniżej :

Pytanie 1:
W związku z zamieszczonym przez Państwa ogłoszeniem nr 1142188 w bazie konkurencyjności ,zwracamy się
z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie znaczenia pól „Dla zadania nr 2” i „Dla zadania nr 3” , zawartych w formularzu
ofertowym. Czy w tych pozycjach należy podać okres realizacji badań odpowiednio dla danych zadań?
Odpowiedź:
Tak , Zamawiający potwierdza iż w polach „Dla zadania nr 2” i „Dla zadania nr 3” formularza ofertowego
należy podać proponowany okres realizacji badań odpowiednio dla danych zadań.

Wzór formularza ofertowego po korekcie błędu edytorskiego :

Załącznik 1
Formularz Ofertowy
dotyczy zapytania ofertowego 2018-103
dla COMP S.A.

Nazwa
Adres

NIP
REGON

Osoba upoważniona do kontaktów (imię,
nazwisko, telefon , e-mail)
Data Przygotowania oferty
Okres realizacji Umowy ( w miesiącach) :

-------

Dla Zadania nr 2
Dla Zadania nr 3
Cena Netto

Cena Brutto

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w rozdziale 3, pkt a. do f.
Zapytania a ponadto przedstawiam poniżej informacje potwierdzające spełnienie poniższych kryteriów:
Kryterium
Oferent posiada status operatora
telekomunikacyjnego, operatora
infrastruktury Data Center oraz usług
chmurowych (rozdz. 3 pkt. d.)
Oferent posiada doświadczenie oraz
infrastrukturę badawczą (rozdz. 3 pkt. e.)
Oferent posiada doświadczenie (rozdz. 3
pkt. f.):
 przynajmniej 15 letni okres
działalności w branży IT ze
szczególnym
naciskiem
na
technologie sieciowe;
 przynajmniej 10 letni okres
doświadczenia w zarządzaniu oraz
operowaniu
siecią
telekomunikacyjną
 przynajmniej
5
letnie
doświadczenie w projektach
badawczych w ramach między
innymi
programów
UE,
programów
operacyjnych,
programów Unii Europejskiej z
dziedziny B+R
 przynajmniej
5
letnie
doświadczenie we współpracy w
ramach projektów badawczych z
wiodącymi dostawcami urządzeń i
infrastruktury
sieciowej,
telekomunikacyjnej

Opis spełniania kryterium

Podpisując niniejszą ofertę :
1.

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

2.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym , akceptuję wszystkie jego warunki oraz
wykonam zamówienie zgodnie z jego zapisami.

3.

Oświadczam/y, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego

4.

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.

Załączniki do oferty:
- oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
- oświadczenie RODO
- referencja
- kopia aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln zł

…………………………………
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

……………………….
pieczęć firmy

