Gdańsk , dn. 23.10.2019 r.
Zamawiający:
OKE Poland Sp. z o.o.
Ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk
NIP: 5832877673
REGON: 193098118
KRS: 0000220130

ROZEZNANIE RYNKU NR R1/10/2019 z dnia 23.10.2019
dotyczące wyboru dostawcy usługi „Wynajem serwera lambda” w ramach projektu „Asystent
rozpoznawania reklam – system klasyfikacji treści i reklam w strumieniu telewizyjnym z użyciem
sztucznej inteligencji” nr umowy POIR.01.01.01-00-0032/19-00. realizowanego w ramach
Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§1
Dane zamawiającego
OKE Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220130 o
kapitale zakładowym 56 000,00 zł, NIP 5832877673, REGON 193098118.
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§2
Tryb wyboru podwykonawcy
Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020.
Zamówienie udzielone jest stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o
wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.).
Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.oke.pl
ofertowe
Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego
jako brak bezstronności i obiektywizmu.
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców,
energii itp. niezbędnych do realizacji ww. usługi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§3
Termin składania ofert
1. Oferty można składać w terminie do 30.10.2019
2. Oferty złożone po wskazanym w ust. 1 terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia
uznaje się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego.

§4
Przedmiot Rozeznania Rynku
1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa wynajmu serwera lambda. Serwer obliczeniowy
testowy - środowisko stagingowe i testowe.
2. Opis przedmiotu zamówienia :
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu aerwera obliczeniowego testowego środowisko stagingowe i testowe. Serwer ma zawierać pełną niezbędną specyfikację do
pracy systemu końcowego. Wykorzystywany będzie do badania wybranych
implementacji, w celu oceny przydatności i adekwatności dla projektu B+R. Specyfikacja
techniczna:
b) Specyfikacja techniczna:
- Minimum 1 akcelerator graficzny Nvidia w wersji p100 lub nowszej
- Dysk SSD minimum 1 TB
- Procesor 16-rdzeniowy
- 256 GB pamięci RAM
3. Usługi stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku sklasyfikowane są kodem CPV
48820000-2 - Serwery

§5
Terminy i miejsce realizacji przedmiotu Rozeznania Rynku
1. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego, o którym mowa w § 4
w terminie 1.11.2019 – 28.02.2021.
2. Szacunkowy termin rozpoczęcia realizacji usługi będącej przedmiotem rozeznania
1.11.2019 r.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1 i 2 może ulec zmianie i zostanie doprecyzowany podczas
podpisywania umowy.
§6
Warunki udziału w Rozeznaniu Rynku
1. Do udziału w niniejszym postępowaniu rozeznania rynku dopuszczone będą oferty
spełniające poniższe warunki:
a. przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi określonemu w § 4 niniejszego
rozeznania,

b. oferent oferuje wykonanie usługi zgodnie z warunkami wskazanymi w rozeznaniu
rynku.
c. oferent oświadczył, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
i.
uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii.
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
iv.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
d. oferent nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.
2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
§7
Wykluczenia
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z
Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym, a Oferentem polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z rozeznania rynku
oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających
istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta
oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w
każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.
§8
Kryteria wyboru ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena– 100 pkt.
2. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
obliczoną na podstawie wzoru: P=Cn/C * 100%,
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Cn - cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (minimalna stawka)
C - cena oferty badanej
3. Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w odniesieniu do powyższego kryterium
wynosi 100.
Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą
1. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po
średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj.
otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
§9
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentem
1. W postępowaniu rozeznania rynku oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną w formacie PDF.
Pisemnie na adres Zamawiającego
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentacji
na adres ewa.cypukow@oke.pl
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Pan Artur Pytlasiński
, tel. 58 321 72 47 , e-mail: ap@oke.pl lub Pani Ewa Cypukow, tel. 58 321 72 47, e-mail:
ewa.cypukow@oke.pl. Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia
dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszego rozeznania rynku,
sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje pytania do Zamawiającego.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
rozeznaniem rynku. Zapytanie powinno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do dnia
25.10.2019 r do godziny 15.00. Na zapytania, które wpłynęły po tym terminie Zamawiający
nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi.
§ 10
Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.
§ 11
Opis sposobu przygotowywania ofert, miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego rozeznania rynku.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do
oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy.
4. Termin składania ofert mija 30.10.2019r. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
5. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera
lub złożona osobiście na adres Zamawiającego lub w formie elektronicznej w postaci skanu
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dokumentacji na adres ewa.cypukow@oke.pl.
W przypadku oferty składanej w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub
złożonej osobiście na kopercie należy umieścić numer rozeznania rynku. Za termin złożenia
oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany
wyżej adres e-mail.
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia
25.10.2019 r. do godziny 15.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Pan Artur Pytlasiński tel 58 321 72 47 e-mail:
ap@oke.pl, oraz Pani Ewa Cypukow tel. 58 321 72 47, e-mail : ewa.cypukow@oke.pl.
Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego
rozeznania rynku.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów.
§ 12
Opis sposobu obliczenia ceny
Oferent określa cenę realizacji przedmiotu całego zamówienia poprzez wskazanie w
formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
Cena musi być wyrażona w jednej z następujących walut: PLN lub EUR.
Ceny określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą
podlegały zmianom.
Cena powinna uwzględniać koszt wszelkich licencji, narzędzi i sprzętu niezbędnego do
realizacji zamówienia.
W przypadku złożenia oferty w walucie obcej (EUR) cena oferty przeliczona zostanie na PLN
po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie
wskazanej w ofercie.

Podpisano:

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

