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Zaproszenie do składania ofert 

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w zakresie 

zarządzania magazynem książek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka Działanie 8.2, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 

Usługi techniczne i informatyczne w zakresie konfiguracji i podłączenia sprzętu komputerowego i 
oprogramowania serwerowego 

• Opracowanie specyfikacji technicznej spełniającej potrzeby systemu IT klienta wraz z wyceną  

• Wykonanie sieci komputerowej w Centrum logistycznym  

• Konfiguracja urządzeń sieciowych  w siedzibie głównej i Centrum logistycznym (przełączniki , routery, 
VPN) 

• Wstępne przygotowanie serwerów  do pracy (konfiguracja macierzy RAID, aktualizacja 
wewnętrznego oprogramowania)  

• Instalacja i konfiguracja środowiska wirtualnego typu VMware ESXi  

• Instalacja i konfiguracja systemu Windows 2008 na serwerze głównym  

• Instalacja Serwera bazy danych na serwerze głównym   

• Instalacja i konfiguracja systemu Windows 2008 na serwerze w Centrum logistycznym  

• Instalacja Serwera bazy danych na serwerze – Centrum logistyczne   

• Wdrożenie archiwizacji danych  

• Konfiguracja stacji roboczych   
 

Kryteria wyboru ofert:  

- cena –90 % 

- termin realizacji – 10 % 

 

Złożony formularz ofertowy powinien zawierać: 

− nazwę i adres oferenta, 

− opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,  

− deklaracja posiadanych kompetencji niezbędnych do realizacji zadania, 

− wartość oferty w PLN, 

− termin realizacji usługi, 

− termin ważności oferty, 

− podpis osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu oferenta. 

 

Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki w Gliwicach  przy ul. 

Kościuszki 1c od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 lub poprzez kontakt mailowy 

biuro@hlogistyka.pl  lub telefoniczny: +48 32 230 98 63 

Miejsce oraz termin składania ofert:  

Termin składania ofert upływa w dniu 26.08.2014r.  Dopuszcza się składania ofert osobiście, pocztą, 

kurierem lub emailem na adres biuro@hlogistyka.pl 

Całość wdrożenia składa się z następujących elementów: 
 


