Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zapytanie ofertowe

„Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej
w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej”
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ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Adres: ul. Tańskiego 5, 43 - 382 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 8297212,
fax: +48 33 8297221,
REGON: 070572182 ,
NIP: 937-14-72-347,
Godziny pracy: 8:00 – 16:00
e-mail: azabka@wsfip.edu.pl
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego oraz
wsparcie techniczne przy jego instalacji.
Serwer komputerowy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

procesor : nie mniej niż dwa procesory, nie gorsze niż Xeon 6C E5-2630v2
dostępna łączna pamięć RAM: min. 32GB DDR3 z korekcją ECC,
maksymalna wielkość pamięci : do 768GB
dyski HDD: 2 dyski 6Gb SAS 10000RPM 2.5” Hot-Swap o pojemności min. 300GB każdy
dyski HDD: 6 dysków 6Gb SAS 10000RPM 2,5” Hot-Swap o pojemności min. 900GB każdy
; możliwość instalacji do 16 szt. dysków HDD 2,5” w konfiguracji RAID 0,1,5,50,6,60,10
dyski HDD: 5 dysków 6Gb SAS 10000RPM 2,5” Hot-Swap o pojemności min. 900GB każdy
z możliwością instalacji w macierzy IBM V3700
kontroler RAID: nie gorszy niż ServeRAID M5110 and M5110e SAS/SATA , DDR3 1333 MHz
cache memory (min 512MB), PCIe 3.0 host interface
kontroler SAS HBA: 2 szt.
kabel połączeniowy mini-SAS – mini-SAS HD: 2 szt.
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•
•
•
•
•
•
•
•

nadmiarowe zasilanie i chłodzenie: typu hot-plug
obudowa : typu RACK o wysokości nie większej niż 2U
zestaw do montażu w szafie rack’owej
wsparcie dla wirtualizacji opartej o oprogramowanie XenServer
gniazda rozszerzeń :
min. 2x1Gb LAN,
min. 2xSAS HBA
gwarancja: min. 3 lata NBD

Zasilacz UPS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc pozorna: min. 3000VA
moc rzeczywista: min. 2700W
architektura: line interactive
maks. czas przełączenia na baterię: 4ms
czas podtrzymania dla maksymalnego obciążenia: min. 3 minuty
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 11 minut
układ automatycznej regulacji napięcia: AVR
port komunikacyjny: RJ45
wyświetlacz LCD
obudowa: typu RACK
rozbudowa: możliwość dołączenia kolejnych modułów baterii
oprogramowanie monitorujące poprzez Ethernet pracę ups dla Windows i Linux

Oprogramowanie:
•
•

Windows Server: min. 2012R2 SE, licencja Molp EDU lub inne o tożsamej funkcjonalności
Windows Server 2012 External Connector: licencja Molp EDU lub inne o tożsamej
funkcjonalności
Windows Server 2012 cal per device: min 5szt. licencja Molp Edu lub inne o tożsamej
funkcjonalności

•

UWAGA: do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną producenta zaproponowanego
sprzętu potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów.
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SKŁADANIE OFERT
1. Termin składania ofert: 17.10.2014
2. Osoby do kontaktu:
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•

Jacek Stanisławski, e-mail: jstanisławski@wsfip.edu.pl, tel.: 33 8297233

•

Krzysztof Dziergas, e-mail: kdziergas@wsfip.edu.pl, tel.: 33 8297233

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin związania ofertą: 30.10.2014 r.
Data zakończenia wykonania zamówienia: 30.10.2014 r.
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MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i
Prawa, ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała – Sekretariat.
2. Oferty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres : azabka@wsfip.edu.pl .
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KRYTERIUM WYBORU
1. Cena 100%
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Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
ul. Tańskiego 5 43-300 Bielsko-Biała

OFERTA W ODPOWIEDZI
na zapytanie ofertowe dotyczące:
Zakupu serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej
w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. dotyczące
……………………….......................................................................................
składam niniejszą ofertę:

NAZWA OFERENTA : imię nazwisko

DANE OFERENTA: adres, nip,
telefon, e-mail
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Specyfikacja sprzętu, szczegóły oferty

LP

Przedmiot usługi

Kwota netto

Kwota Brutto

1.

Składam ofertę na ……………………………………………………….. za łączną wartość brutto
…………… PLN. Słownie (…………………………………………………………)
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•
•
•

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że
przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas
wskazany w zapytaniu ofertowym
Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość i data
…..…………………….

Podpis oferenta
……………………………
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