Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IR 3.2.2
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0507/16
Tytuł projektu:

„Zastosowanie innowacyjnej technologii surowcowej w produkcji przewodów
elektrycznych (skrętka).”

Ogłoszenie na zakup ekspertyz:
1. dotycząca linii odlewniczej
2. dotycząca budowy linii do produkcji skrętki.
3. dotycząca doboru sprzętu, bezpieczeństwa danych i
wirtualizacji środowiska serwerowego
4. dotycząca instalacji, dostosowania i wdrożenia
oprogramowania u wnioskodawcy

Gdańsk, dn. 10 kwietnia 2017r.

www.mapadotacji.gov.pl

ZAMAWIĄJĄCY:

„Damir” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wschodnia 13
80-066 Gdańsk
PRZEDMIOT ZAKUPU:

a. Opis przedmiotu zakupu:
Przedmiotem zakupu jest nabycie ekspertyz.

b. Określenie zakresu zakupu:
1. Ekspertyza dotycząca linii odlewniczej
Ekspertyza ma za zadanie opracować sposoby dalszego postępowania z wynalazkiem zgłoszonym już w kraju. Być może wykaże, że
należy go również objąć ochroną za granicą. Z pewnością ma pomóc doprowadzić do końca sprawy ochrony własności
intelektualnej.
Pomoże również ustalić czy wymaga ona jeszcze dodatkowych prac rozwojowych i
doprowadzi do jej optymalizacji i najlepszej z punktu widzenia nowego zakładu parametryzacji.

2. Ekspertyza dotycząca budowy linii do produkcji skrętki.
Koszt ma dotyczyć ekspertyz dotyczących linii do produkcji skrętki. Pomoże ustalić czy wymaga ona jeszcze dodatkowych prac
rozwojowych i doprowadzi do jej optymalizacji i najlepszej z punktu widzenia nowego zakładu parametryzacji.

3. Ekspertyza dotycząca doboru sprzętu, bezpieczeństwa danych i wirtualizacji środowiska serwerowego
W skład usługi doradczych wejdą:
1. Wirtualizacja środowiska serwerowego, która odgrywa kluczową role w zabezpieczeniu danych i zapewnieniu ciągłości pracy całej
firmy. Przewidziano stworzenie co najmniej dwóch maszyn wirtualnych na serwerze. Należy w prawidłowy, kompletny oraz
odpowiedzialny sposób podzielić role pomiędzy maszynami wirtualnymi tak, aby maksymalnie zoptymalizować obciążenie zarówno
maszyn wirtualnych jak i samego serwera.
2. Wprowadzenie centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną. Konieczne będzie zaprojektowanie struktury logicznej
usługi AD (Active Directory). Następnie utworzony zostanie kontroler domeny wraz z konfiguracją, stworzeniem centralnych zasad
bezpieczeństwa dla członków domeny oraz dodanie wszystkich użytkowników oraz komputerów do domeny. Pozwoli to centralnie
zarządzać i kontrolować uprawnieniami użytkowników oraz centralnie konfigurować i wprowadzać zmiany na komputerach
podłączonych do usługi Active Directory. Na potrzeby kontrolera domeny, specjalistycznej konfiguracji będą wymagały co najmniej
takie usługi jak DHCP oraz DNS. Utworzony zostanie również zapasowy kontroler domeny na maszynie wirtualnej zlokalizowanej na
innym fizycznie serwerze tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i redundancje usługi Active Directory.
o Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa w firmie, której podstawowym celem jest zabezpieczenie poufnych danych. Jako
najważniejszy element polityki bezpieczeństwa zakwalifikowano zaszyfrowanie danych na komputerach w firmie. Zapewni to
bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych. Dane na wszystkich komputerach w firmie zostaną zaszyfrowane przy pomocy
usługi Bitlocker lub przy pomocy innego porównywalnego rozwiązania. Zostanie również narzucona struktura haseł użytkowników.
o Wprowadzenie systemu kopii zapasowej w oparciu o serwer NAS. Dane zarówno strategiczne jak i te mniej ważne będą podlegały
backupowi (kopii zapasowej).

4. Ekspertyza dotycząca instalacji, dostosowania i wdrożenia oprogramowania u wnioskodawcy
Ekspertyza dotycząca instalacji, dostosowania i wdrożenia oprogramowania u wnioskodawcy ma pomóc wnioskodawcy w
prawidłowej instalacji oprogramowania na serwerach i poszczególnych stanowiskach pracy. Następnie oprogramowanie jest
dopasowywane do potrzeb wnioskodawcy.

c. Termin realizacji zamówienia:
www.mapadotacji.gov.pl

Ekspertyza od 1 do 3
Rok 2017 - II kwartał
Dostarczanie do zakładu do końca czerwca 2017 roku.
Ekspertyza 4
Rok 2017 - III kwartał
Dostarczanie do zakładu do końca września 2017 roku.

d. Kryterium oceny ofert stanowi:
•

CENA – 100%

WARUNKI UDZIAŁU:
Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert. Możliwe jest składanie ofert częściowych,
2. Nie spełniają kryteriów przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określonych w przepisach
wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub nie znajdują

się w okresie restrukturyzacji

przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

3. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

4. W przypadku osoby fizycznej - nie będącemu skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno –
skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;

5. Nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź
wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 4;

6. Nie posiadającym zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
PROCEDURA:
a. Termin składania ofert: do 26.04.2017r
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
www.mapadotacji.gov.pl

Ofertę, której wzór został przedstawiony w załączniku nr 1 do ogłoszenia, sporządzić należy w języku
polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta
winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego
pod adresem ul. Wschodnia 13, 80 – 066 Gdańsk, pocztą, lub na adres e-mail: sekretariat@damir-kable.pl

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór oferty.
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