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Łódź, dnia 20 grudnia 2010 r.

Zaproszenie do składania ofert 
dotyczy:  audytu  bezpieczeństwa  serwera  oraz  witryn  WWW  w  ramach  projektu  nr  WND-RPLD.04.03.00-00-031/09,

pn. „Rozwój Adad Systems poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT i wdrożenie usług on-line”,

I. Dane Zamawiającego.

Dane do fakturowania: Dane do korespondencji i dostawy:
Adad Systems Anna Podsiadło Adad Systems
ul. Cebertowicza 51 ul. Morgowa 4
91-164 Łódź 91-223 Łódź
NIP 726-012-75-05 budynek: Chemikolor S.A. p.IV

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentem:
Tomasz Gałka, tel. 42 61 15 800, tgalka@adad.com.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Audyt bezpieczeństwa serwera Fujitsu RX300 S5 z systemem operacyjnym Windows Serwer 2008
2. Audyt bezpieczeństwa serwisu informacyjnego: www.adad.pl
3. Audyt bezpieczeństwa serwisu eBOK: e.adad.pl/eBOK
4. Audyt bezpieczeństwa sklepu internetowego e.adad.pl/commerce

III. Miejsce i termin składania ofert
Termin  składania  ofert  upływa  28.12.2010  r.  do  godz.24:00.  Decydujące  znaczenie  dla  oceny  zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej  na  adres  wskazany w punkcie  „Dane Zamawiającego” dotyczącym osoby 
uprawnionej do kontaktu.

IV. Opis kryteriów oceny ofert
1. cena – waga 60%
2. referencje i certyfikaty – waga 40%

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy.
Wykonawca zapewni dostawę towarów w ilości zgodnej z zamówieniem.

VI. Sposób porozumienia się z wykonawcami oraz przekazania oświadczeń i dokumentów
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Oferenci przekazują  

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla Zamawiającego na adres wskazany w punkcie I. „Dane Zamawiającego” 
jako adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktu. Dla Oferenta na adres poczty elektronicznej osoby 
wskazanej w ofercie jako osoba upoważniona do kontaktu.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji.  
Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. pdf. 

Korespondencję uważa się za złożoną w terminie,  jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem 
wyznaczonego terminu i fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony na wskazany adres poczty elektronicznej  
Oferenta.

Informacja o wyniku postępowania przetargowego albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczona 
zostanie na stronie internetowej Adad Systems w sekcji dotyczącej realizacji projektu.
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VII. Uwagi
Oferta powinna:
1. posiadać datę sporządzenia i datę ważności,
2. zawierać dane Oferenta i wskazaną osobę upoważnioną do kontaktu.

Do oferty należy dołączyć projekt umowy dostawy zawierający:
1. szczegółową specyfikację z cenami netto oraz brutto wyrażonymi w PLN,
2. informacje o terminie realizacji i sposobie płatności,

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu a także zmiany jego warunków na 
każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Anna Podsiadło
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