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Biłgoraj, 21 sierpnia 2018 roku 

Rozeznanie Rynku 

Sanvox Sp. z o.o., zwana dalej „Zamawiającym”, planuje udzielenie zamówienia na zakup 

serwera, w związku z planowanym zamówieniem zaprasza do składania ofert 

cenowych. 

§ 1. Dane Zamawiającego 

 

Nazwa Zamawiającego Sanvox Sp. z o. o. 
Adres siedziby ul. Długa 3E, 23-400 Biłgoraj 
NIP 9182165851 
KRS 0000635370 
Adres e-mail sanvoxcom@gmail.com 

 

§ 2. Informacje o procedurze rozeznania rynku 

 

1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym 

kosztów realizacji zamówienia, Zamawiający zaprasza Państwa do przesłania oferty 

cenowej. 

2. Zamawiający planuje udzielenie zamówienia na zakup serwera, opis przedmiotu 

zamówienia stanowi §3 do niniejszego zapytania.  

3. W ramach przedstawionej oferty cenowej należy podać cenę netto i brutto w złotych 

zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

4. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu 

art. 66 KC. Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących 

zrealizować niniejszy przedmiot zamówienia oraz uzyskanie wiedzy na temat 

szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem.  

5. Zamówienie będzie realizowane w ramach prowadzonego projektu pt: „Innowacyjny 

system „PROJECT+” do zarządzania projektami i rejestracji czasu pracy”. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działania 3.7 „Wzrost 

konkurencyjności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

6. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020”. 

7. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi 

zmianami). Do niniejszego postępowania ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy.  
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8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się wyłącznie zasady 

udzielania zamówień dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera z  Certyfikatem Energy Star. 

2. Minimalne parametry serwera, który zakupi Zamawiający są następujące: 

a) Procesor: Intel® Xeon® E5-2699 v4  

b) Pamięć RAM 2x16GB 

c) Kontroler RAID: PERC H730  

d) Dyski i napędy: R730 16 x 2,5'2x600GB  

e) Karta sieciowa: Broadcom5720 Quad Port 

f) Zasilanie: 2 x 750 W  

3. Na serwerze zakupionym przez Zamawiającego zostanie zaimplementowany systemem 

stworzony w ramach projektu opisanego w §2 pkt. 5, służącym do zarządzania projektami i 

rejestracją czasu pracy. 

4. Termin przekazania serwera mija z dniem 31 sierpnia 2018 roku. 

 

§ 4. Sposób przekazania Formularza Cenowego 

 

1. Formularz Cenowy prosimy o przesyłanie najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2018r. : 

a) listownie lub osobiście do biura Zamawiającego znajdującego się na ulicy Długiej 3E 

w Biłgoraju, kod pocztowy 23-400, 

b) drogą mailową wysyłając na adres: sanvoxcom@gmail.com. 

2. Formularz Cenowy powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji.   

W przypadku wysyłania Formularza Cenowego za pośrednictwem poczty prosimy o 

zeskanowanie podpisanego dokumentu. 

3. Ewentualne pytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na  

adres: sanvoxcom@gmail.com. 

 

§ 5. Załączniki 

 

1. Załącznik 1 – Formularz cenowy 

mailto:sanvoxcom@gmail.com

