Rzeszów, data 25.06.2019

Zapytanie ofertowe nr KTMD/24/06/2019

Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska
GEOTECH Sp. z o.o.
ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
NIP: 8130333632
REGON: 690013531

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn. „Wysoce zaawansowana technologia wytwarzania geoinformatycznego systemu
informacji przestrzennej i monitoringu zagrożeń naturalnych mająca zastosowanie w wiedzochłonnej działalności usługowej
w zakresie informacji” na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na
innowacje technologiczne realizowane przez przedsiębiorstwo GEOTECH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
wykonanie oraz dostawę:
Macierz dyskowa - 2 szt.
I.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności GEOTECH Sp. z o.o.,
poprzez wdrożenie wysoce zaawansowanej technologii.
II.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Przedmiotem zamówienia jest montaż i dostawa: macierz dyskowa – 2 szt.
Kod CPV: 30233100-2;
W skład wchodzą:
a) Macierz produkcyjna - 1 szt.
b) Macierz backup + NAS – 1 szt.
2.

Szczegółowy opis zamówienia:
Macierz produkcyjna 1 szt.
Element konfiguracji

Wymagania minimalne

Typ obudowy

Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”, o wysokość
maksymalnie 2U.

Przestrzeń dyskowa

Macierz musi udostępniać minimum 4.8 TB przestrzeni RAW zbudowanej w
oparciu o minimum 8 dysków w technologii SAS i prędkości obrotowej min. 15k
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obr/min, minimum 3.2 TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 8
dysków w technologii SSD oraz minimum 19.2 TB przestrzeni RAW
zbudowanej w oparciu o minimum 8 dysków w technologii SAS i prędkości
obrotowej min. 10k obr/min
Możliwość rozbudowy

Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do
co najmniej 192 dysków twardych.

Obsługa dysków

Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz musi
umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i MDL SAS w obrębie
pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również
3,5”.

Sposób
zabezpieczenia
danych

Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5
oraz RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z
możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z
wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping).
Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz
dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID.

Tryb
pracy
kontrolerów
macierzowych

Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie
active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC.
Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania
dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC.

Pamięć cache

Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 8 GB pamięci
cache, 16 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w
oparciu o wydajną pamięć typu RAM.
Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami
dyskowymi.
Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać
zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania
bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.

Rozbudowa pamięci
cache

Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów
do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash.
Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje,
należy je dostarczyć wraz z rozwiązaniem.

Interfejsy

Macierz musi posiadać, co najmniej 8 portów FC 16 Gb/s.

Zarządzanie

Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i
interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio
na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej.

Zarządzanie grupami
dyskowymi
oraz
dyskami logicznymi

Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów
logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej.
Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na
wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności
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łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Thin Provisioning

Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w
trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning.
Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych
danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi
być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na
kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP).
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

Wewnętrzne
migawkowe

kopie

Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii
danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych
kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania
dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej
przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku
źródłowym lub na jego kopii.
Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

Wewnętrzne
pełne

kopie

Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych
(clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów
macierzowych.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

Migracja danych w
obrębie macierzy

Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich
dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie
części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać
wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać
zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3
typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane
na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez
przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów.
Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli
do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje,
należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia.

Zdalna
danych

Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z
tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów,
bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania
serwerów podłączonych do macierzy.

replikacja

Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje,
należy je dostarczyć wraz z urządzeniem.
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Podłączanie
zewnętrznych
systemów
operacyjnych

Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie
wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami).
Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych:
Windows, Linux, Vmware, Sun Solaris, HP-UX. Macierz musi posiadać
wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server
i Microsoft Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i
klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście
kompatybilności producentów.
Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie
do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek.
Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów.
Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów
operacyjnych.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych
przez oferowane urządzenie.

Redundancja

Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby
brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja
komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i
wentylatorów.
Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w
szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.
Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania –
odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy
macierzy.

Dodatkowe
wymagania

Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej.
Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu
macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania
opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych)
połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy
wirtualizatorem macierzy dyskowych.
Możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski, które nie obsługują
operacji we/wy, poprzez ich zatrzymanie.

Integracja

Montaż i konfiguracja macierzy dyskowej.

Gwarancja

Minimum 5-letnia gwarancja producenta na części, robociznę i naprawę w
miejscu instalacji typu On-Site z czasem reakcji NBD.
Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez serwis producenta
oferowanych urządzeń.
W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz
aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz
oprogramowania wewnętrznego macierzy.
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Macierz backup + NAS 1 szt.
Liczba zainstalowanych procesorów

1 szt.

Zainstalowana pamięć RAM

8GB

Gniazda rozszerzeń

2x PCIe 3.0 x 8

Typ pamięci

DDR4

Rodzaj pamięci

ECC

Liczba obsadzonych gniazd pamięci

1

Liczba wolnych gniazd pamięci

3

Liczba wszystkich gniazd pamięci

4

Interfejs sieciowy

- 4x 10/100/1000 Mbit/s
- 2x 10Gbit/s 10GBase-T

Port 2x 10 Gigabit SFP+

tak

Kontroler dysków

SATA

Poziomy RAID

0
1
10 (1+0)
5

Obsługa hot-swap dysków

tak

Typ interfejsów klatki na dyski serwera

SATA

Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji

12

Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera

36

Liczba zainstalowanych dysków tw.

0

Gniazda we/wy

4x RJ-45 LAN
2x USB 3.0

Liczba zamontowanych zasilaczy

2

Moc zasilacza

1000 W

Akcesoria w zestawie

- Jednostka główna x1
- Pakiet akcesoriów x1
- Kabel zasilania x2
- Przewodnik szybkiej instalacji x1
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III.

tak

Integracja

Montaż i konfiguracja macierzy dyskowej

Przestrzeń dyskowa

NAS należy wyposażyć w 12 dysków o
minimalnych parametrach 6TB, SATA/600,
7200RPM, 256MB cache

Gwarancja

5-letnia

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.
2.
3.
4.

IV.

Szyny do montażu w szafie RACK

Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: do 8 tygodni.
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH
WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element
Formularza Ofert - Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania oraz wykaże
wykonanie przynajmniej 3 usług w zakresie dostawy i wdrożenia przełączników sieciowych, serwerów lub
macierzy na kwotę co najmniej 100 000 zł netto w każdej dostawie wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element
Formularza Ofert - załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element
Formularza Ofert - Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane
osobowo lub kapitałowo z GEOTECH Sp. z o.o. 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
przeprowadzeniem
procedury
wyboru
dostawcy
a
dostawcą,
polegające
w szczególności na:
2.1 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.2 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
2.3 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2.4 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/„nie spełnia”.
3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć
uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie
warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1.
4. Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie ww.
warunków od każdego z Oferentów, którzy złożą ważną ofertę. Uzupełnienie dokumentów musi nastąpić w ciągu 3
dni roboczych.
V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANA OFERTY
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku
polskim w formie pisemnej. Do oferty należy załączyć aktualny dokument rejestrowy Oferenta.
2. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do
oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

VI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na
adres Zamawiającego:
Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska
GEOTECH Sp. z o.o.
ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr KTMD/25/06/2019”
nie otwierać przed 09.07.2019 godziną 10:30
2. Oferta powinna wpłynąć do 09.07.2019 r. do godziny 10:00 do siedziby firmy. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
4. Termin otwarcia ofert: 09.07.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez
osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

VII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem
oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Maksymalna liczba
L.p.
Kryterium
punktów
I.
Cena (C)
60 pkt
II.
Termin realizacji (T)
20 pkt
III.
Gwarancja (G)
20 pkt
RAZEM
100 pkt
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I. W kryterium 1. „Cena” (C) najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a
każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej
x 60) : cena oferty ocenianej,
II. W kryterium 2 „Termin realizacji” (T) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od
zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Czas realizacji zamówienia 5 tygodni i krócej = 20 punktów;
b) Czas realizacji zamówienia 7-6 tygodni = 10 punktów;
c) Czas realizacji zamówienia więcej niż 7 tygodni = 0 punktów.
III. W kryterium „Gwarancja” (G) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego
okresu gwarancji:
a) 60 i więcej miesięcy gwarancji = 10 punktów;
b) 36 miesięcy gwarancji = 5 punktów;
c) 24 miesiące gwarancji = 0 punktów;
2.
3.

VIII.

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.
2.

IX.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki w postępowaniu, nie będzie
podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została wybrana.
Wykonawca zawrze umowę na wzorze przedstawionym przez Zamawiającego.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Instytucję
Zarządzającą
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją
Zarządzającą, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona
korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej
dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
b) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowień przez Strony.
X.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji, gdy:
1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Instytucje Zarządzającą, co skutkowałoby
nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. Instytucja Zarządzająca nie wyrazi zgody na wykonanie komponentów zamówienia przez wybranego w toku
postępowania wykonawcę.
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5.
XI.

INNE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

XII.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z istotnych powodów.

Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w PLN.
W przypadku uzyskania kilku ofert o takiej samej liczbie punktów czynnikiem decydującym będzie cena.
Nie dopuszcza się:
a) składania ofert częściowych,
b) ofert wariantowych oraz
c) wariantowości cen.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają
zwrotowi przez Zamawiającego.
Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, zaniechania
realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy, dofinansowanie projektu objętego przedmiotem
niniejszego zamówienia nie zostanie przyznane, zostanie cofnięte lub Zamawiający zostanie zobowiązany do jego
zwrotu, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody Zamawiającego.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
OSOBY DO KONTAKTU:
Bartosz Szal
tel. 17 2302023
e-mail: bszal@geotech.rzeszow.pl

Załączniki:
Załącznik 1: Formularz Oferty
Załącznik 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Czudec
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