
 UNIA EUROPEJSKA 

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line: http://simap.eu.int  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami 

dyrektywy 2004/18/WE X 

dyrektywy 2004/17/WE (Zamówienia sektorowe) [] 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE 

Oficjalna nazwa: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Adres pocztowy: 

ul. Kopernika 4  

Miejscowość: 

Toruń  

Kod pocztowy: 

87-100  

Kraj: 

PL  

Punkt kontaktowy: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  

Osoba do kontaktów: Bogusław Flig 

Tel.: 

(48-56) 621 04 21  

E-mail: 

konkurs-cpd@tarr.org.pl  

Faks: 

(48-56) 654 88 24  

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy): 

www.tarr.org.pl  

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 

 

X jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 

[] inny: proszę wypełnić załącznik A.I 
 

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: 

 

X jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 

[] inny: proszę wypełnić załącznik A.II 
 

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: 

 

X jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 



[] inny: proszę wypełnić załącznik A.III 
 

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB 

PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI 
(konkurs jest objęty przepisami dyrektywy 2004/18/WE) 

[] Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w 

tym jednostki regionalne i lokalne 

[] Agencja/Urząd krajowy lub federalny 

[] Organ władzy regionalnej lub lokalnej 

X Agencja/Urząd regionalny lub lokalny 

[] Podmiot prawa publicznego 

[] Instytucja/agencja europejska lub organizacja 

międzynarodowa 

[] Inne (proszę określić):____________ 

[] Ogólne usługi publiczne 

[] Obrona 

[] Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

[] Środowisko 

X Sprawy gospodarcze i finansowe 

[] Zdrowie 

[] Budownictwo i obiekty komunalne 

[] Ochrona socjalna 

[] Rekreacja, kultura i religia 

[] Edukacja 

[] Inne ( proszę określić): _______________ 



I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU 

ZAMAWIAJĄCEGO(konkurs jest objęty przepisami dyrektywy 2004/17/WE -Zamówienia 

sektorowe) 

[] Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i 

energii cieplnej 

[] Sektor elektroenergetyczny 

[] Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy  

naftowej 

[] Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw 

stałych 

[] Sektor wodny 

[] Usługi pocztowe 

[] Usługi kolejowe 

[] Miejski transport kolejowy, tramwajowy,  

trolejbusowy lub autobusowy 

[] Działalność dotycząca portów wodnych 

[] Działalność dotycząca portów lotniczych 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU 

II.1) Opis 

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający 

Opracowanie koncepcji wdrażania i rozwoju usług udostępniania mocy obliczeniowej wraz z koncepcją i 

programem funkcjonalno – użytkowym dla Centrum Przetwarzania Danych. 

II.1.2) Krótki opis 

Przedmiotem konkursu jest spójne i integralne opracowanie koncepcji wdrażania i rozwoju usług udostępniania 

mocy obliczeniowej w modelu cloud computing wraz z ich katalogiem oraz programem funkcjonalno – 

użytkowym dla infrastruktury technicznej i informatycznej centrum przetwarzania danych służącego ich 

świadczeniu. Poprzez „cloud computing” Organizator rozumie udostępnienie skalowanych i elastycznych 

zasobów IT, za pośrednictwem Internetu wielu klientom w formie usługi. Opracowanie będące przedmiotem 

konkursu stanowić będzie podstawę dla opracowania pełnej dokumentacji projektowej dla kompletnej 

infrastruktury technicznej CPD oraz systemu IT, materiałów niezbędnych do przygotowania przetargów na 

realizację zadania inwestycyjnego (takie jak przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje 

techniczne instalacji, wyposażenia, sprzętu i oprogramowania).Opracowanie powinno obejmować w 

szczególności: szczegółowy katalog usług udostępniania mocy obliczeniowej świadczonych w modelu cloud 

computing oraz ewentualnych innych usług, które mogą być świadczone w oparciu o Centrum Przetwarzania 

Danych, wraz ze wskazaniem grup docelowych, do których usługi te będą adresowane; wskazanie skutecznych 

kanałów dotarcia do poszczególnych grup docelowych – odbiorców usług; sposób uruchamiania usług oraz 

technologię zarządzania usługami i ich sprzedaży; wymagania techniczne, branżowe, technologiczne i 

organizacyjne jakie muszą zostać spełnione, aby świadczyć usługi zgodnie z wymaganymi przez rynek 

standardami jakości; koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla infrastruktury technicznej i 

informatycznej CPD adekwatne do programu świadczonych usług oraz uwzględniające modularną rozbudowę 

CPD z założeniem, iż pierwszy moduł będzie obejm powierzchnię serwerowni o powierzchni ca. 200 m2 i jej 

wyposażenie w sprzęt IT wystarczający do uruchomienia świadczenia usług; określenie poziomu bezpieczeństwa 

CPD wynikającego z zaproponowanej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego według standardów The 

Uptime Institute. Opracowanie, o którym mowa musi uwzględniać rozmiar i architektoniczny kształt 

powierzchni przeznaczonych na Centrum Przetwarzania Danych w ramach opracowanego „Projektu 

koncepcyjnego budynku biurowego i hal hale produkcyjno-magazynowych” opracowanego dla projektu Rozwój 

i rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego z zachowaniem wytycznych dla pozostałej części 

kompleksu. 

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 



 
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny przedmiot 71.22.00.00-6 [][][][]-[] [][][][]-[]  

Dodatkowe 

przedmioty 72.20.00.00-7 [][][][]-[] [][][][]-[]  

 [][].[][].[][].[][]-[] [][][][]-[] [][][][]-[]  

 [][].[][].[][].[][]-[] [][][][]-[] [][][][]-[]  

 [][].[][].[][].[][]-[] [][][][]-[] [][][][]-[]  
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW (jeżeli dotyczy) 

W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy w określonym terminie złożą w siedzibie Organizatora 

Konkursu wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie i zostaną do niego dopuszczeni przez Sąd 

Konkursowy. 

Uczestnikami Konkursu nie mogą być: osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu; członkowie 

Sądu Konkursowego, w tym przewodniczący i zastępca przewodniczącego; osoby biorące udział w organizacji 

konkursu, w tym sekretarz organizacyjny; osoby pozostające w związku z członkami Sądu Konkursowego.  

W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy spełnią warunki, określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 wraz z późn. zm.), tj.: 

Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające lub 

posługujące się osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w wymaganych specjalnościach bez 

ograniczeń oraz należących do właściwych izb samorządu zawodowego; 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególności wykonali z należytą starannością w okresie 

ostatnich pięciu lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie co najmniej 

jedno zadanie - pracę projektową o zakresie i stopniu komplikacji odpowiadającemu zakresowi stanowiącemu 

przedmiot konkursu, przez co organizator rozumie opracowanie koncepcji projektu wdrażania i realizowania 

usług udostępniania mocy obliczeniowej wraz z koncepcją i projektem technicznym Centrum Przetwarzania 

Danych wraz z systemem zarządzania usługami; 

Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności 

zapewnią w składzie zespołu projektowego, wyznaczonego do wykonania niniejszego zamówienia, udział osób 

które spełniać będą poniższe wymagania: co najmniej jedną osobą z uprawnieniami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami,; co najmniej jedną osobą z uprawnieniami 

instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz 

wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; co najmniej jedną osobę w zakresie 

projektowania i instalacji sieci elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; co 

najmniej jedną osobę z udokumentowanymi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie projektowania 

infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami bezpieczeństwa, jak 

również przy zachowaniu wytycznych dotyczących zachowania odpowiedniego poziomu dostępności i 

niezawodności. 



Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 wraz z późn. zm.).  

III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU (jeżeli dotyczy) 

tak [] nie X 

Jeżeli tak, proszę określić zawód: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) RODZAJ KONKURSU 

Otwarty X 

Ograniczony []  

Szacunkowa liczba uczestników [][][] lub liczba minimalna [][][] / liczba maksymalna [][][] 

IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych (w przypadku konkursu ograniczonego) 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. _________________________ 
 

IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW 

Zakres zaproponowanego katalogu usług udostępniania mocy obliczeniowej - 30%. 

Atrakcyjność zaproponowanego katalogu usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz termin uruchomienia 

usług – 5%. 

Poziom bezpieczeństwa proponowanego CPD według zaprojektowanej koncepcji – 15%. 

Efektywność energetyczna zaproponowanych rozwiązań CPD – 15%. 

Poziom automatyzacji i możliwości dynamicznej rekonfiguracji elementów infrastrukturalnych CPD oraz 

efektywność zaproponowanych mechanizmów elastycznej skalowalności umożliwiająca rozkładanie obciążenia 

i planowanie infrastruktury na żądanie – 20%. 

Kompleksowość i prostota zaproponowanych rozwiązań zarządzania infrastrukturą, zasobami IT oraz sprzedażą 

usług – 10 %. 

Koszt realizacji inwestycji brutto – 5%. 

Prace konkursowe będą podlegać indywidualnej ocenie członków Sądu konkursowego pod kątem realizacji celu 



konkursu. Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Liczba uzyskanych 

punktów będzie stanowiła ocenę końcową pracy konkursowej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (jeżeli 

dotyczy) 

_________________________________________________________________ 

IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych 

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 

Data: [][]/[][]/[][][][] (dd/mm/rrrr) Godzina: _____ 

Dokumenty odpłatne tak [] nie X 

Jeżeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe): _______________ Waluta: _____ 

Warunki i sposób płatności:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 

Data: 18/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 

IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów (jeżeli 

dotyczy) 

Przewidywana data: 22/06/2010 (dd/mm/rrrr) 

IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

konkursie 
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[]  []  []  []  []  []  []  []  []  []  []  []  []  []  X []  []  []  []  []  

Inne: ____________________________________________________________ 

IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY 

IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody) tak X nie []  

Jeżeli tak, ilość i wartość przyznawanych nagród (jeżeli dotyczy)  

W konkursie przewidziano jedną nagrodę, którą jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej 

ręki autora pracy nagrodzonej. Wartość nagrody stanowi wartość zamówienia, które zostanie udzielone w trybie 

z wolnej ręki. Nie przewiduje się nagród pieniężnych 

IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników (jeżeli dotyczy) 



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

IV.5.3) Zamówienia po konkursie:Każde zamówienie na usługi tak X nie []  

następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu 

IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej / tak X nie []  

podmiotu zamawiającego 

IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego (jeżeli dotyczy) 

1. Sławomir Kozłowski 

2. Wojciech Piontek 

3. Bogusław Flig 

4. Włodzisław Duch 

5. Wiktor Krawiec 

6. Marek Radzki 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. _________________________ 
 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) KONKURS DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO tak X nie []  

ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH 

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: 

POIG 2007-2013 Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji Działanie 5.3, PROJEKT - Rozwój i rozbudowa 

Toruńskiego Parku Technologicznego 

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE (dostarczyć informacje wyłącznie w przypadku konkursu związanego z 

działalnością sektorową) 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

>Oficjalna nazwa: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  



Adres pocztowy: 

ul. Kopernika 4  

Miejscowość: 

Toruń  

Kod pocztowy: 

87-100  

Kraj: 

PL  

Punkt kontaktowy: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  

Osoba do kontaktów: Bogusław Flig 

Tel.: 

(48-56) 621 04 21  

E-mail: 

konkurs-cpd@tarr.org.pl  

Faks: 

(48-56) 654 88 24  

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy): 

www.tarr.org.pl  
Faks:  

 

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) 

>Oficjalna nazwa: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Adres pocztowy: 

ul. Kopernika 4  

Miejscowość: 

Toruń  

Kod pocztowy: 

87-100  

Kraj: 

PL  

Punkt kontaktowy: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  

Osoba do kontaktów: Bogusław Flig 

Tel.: 

(48-56) 621 04 21  

E-mail: 

konkurs-cpd@tarr.org.pl  

Faks: 

(48-56) 654 88 24  

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy): 

www.tarr.org.pl  
Faks:  

 

VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2) LUB jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)) 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 



>Oficjalna nazwa: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Adres pocztowy: 

ul. Kopernika 4  

Miejscowość: 

Toruń  

Kod pocztowy: 

87-100  

Kraj: 

PL  

Punkt kontaktowy: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  

Osoba do kontaktów: Bogusław Flig 

Tel.: 

(48-56) 621 04 21  

E-mail: 

konkurs-cpd@tarr.org.pl  

Faks: 

(48-56) 654 88 24  

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy): 

www.tarr.org.pl  
Faks:  

 

VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 27/05/2010 (dd/mm/rrrr) 

  



ZAŁĄCZNIK A 

DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE 

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje 

>Oficjalna nazwa: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Adres pocztowy: 

ul. Kopernika 4  

Miejscowość: 

Toruń  

Kod pocztowy: 

87-100  

Kraj: 

PL  

Punkt kontaktowy: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  

Osoba do kontaktów: Bogusław Flig 

Tel.: 

(48-56) 621 04 21  

E-mail: 

konkurs-cpd@tarr.org.pl  

Faks: 

(48-56) 654 88 24  

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy): 

www.tarr.org.pl 

II) Adresy i punkty kontaktowe , GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DOKUMENTY 

DODATKOWE 

>Oficjalna nazwa: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Adres pocztowy: 

ul. Kopernika 4  

Miejscowość: 

Toruń  

Kod pocztowy: 

87-100  

Kraj: 

PL  

Punkt kontaktowy: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  

Osoba do kontaktów: Bogusław Flig 

Tel.: 

(48-56) 621 04 21  

E-mail: 

konkurs-cpd@tarr.org.pl  

Faks: 

(48-56) 654 88 24  

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy): 

www.tarr.org.pl 

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać projekty/wnioski o dopuszczenie do  

udziału w konkursie 



>Oficjalna nazwa: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Adres pocztowy: 

ul. Kopernika 4  

Miejscowość: 

Toruń  

Kod pocztowy: 

87-100  

Kraj: 

PL  

Punkt kontaktowy: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  

Osoba do kontaktów: Bogusław Flig 

Tel.: 

(48-56) 621 04 21  

E-mail: 

konkurs-cpd@tarr.org.pl  

Faks: 

(48-56) 654 88 24  

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy): 

www.tarr.org.pl 

 


