Międzyzdroje, dn. 07.02.2013 r.
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86
72-500 Międzyzdroje
Tel. 91 3280873, Fax: 91 3282186
kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
www.zosmiedzyzdroje.pl

Zapytanie ofertowe
( dotyczy dostawy serwera oraz dysku sieciowego NAS)

I.
ZAMAWIAJĄCY
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
NIP: 855-000-42-08
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego serwera wraz z komponentami oraz sieciowego
dysku NAS. Szczegółowy opis wymagań odnośnie dostarczonego sprzętu, został przedstawiony poniżej.
Oferowane urządzenia oraz sprzęt powinny być fabrycznie nowe, posiadać oznakowanie CE lub znak
równoważny, zgodny z właściwymi certyfikatami a także posiadać czytelny numer identyfikacyjny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego zamówienia.
Parametry serwera:


















Procesor 4 rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 2,4 GHz i pamięci podręcznej L3 8MB,
8 GB pamięci DDR3 o taktowaniu minimum 1333 MHz,
Karta sieciowa typu Gigabit Ethernet , z funkcją Wake on LAN,
kontroler SATA/SAS ze wsparciem sprzętowym dla systemu RAID przynajmniej 0/1/10 oraz
możliwością jednoczesnej pracy dysków SAS w konfiguracji RAID i jednego dysku SATA,
2 dyski twarde typu SAS o pojemności minimum 146 GB i prędkości obrotowej talerzy 15000 obr/min,
pamięć podręczna minimum 16 MB, praca dysku 24h,
Dysk twardy SATAII o pojemności minimum 500 GB (7,200 obr/min) i pamięci podręcznej minimum 16
MB,
Napęd DVD-ROM SATA,
Karta graficzna zintegrowana,
Karta dźwiękowa zintegrowana,
System operacyjny Windows Serwer w wersji minimum 2008 w polskiej wersji językowej, pozwalający
na podłączenie przynajmniej 10 użytkowników lokalnie. System operacyjny winien być dostarczony na
nośniku CD/DVD,
Klawiatura, mysz optyczna,
Monitor LCD przynajmniej 17”,
Oprogramowanie antywirusowe ze wsparciem dla systemu Windows Server, zapewniające pełną
ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywające i usuwające
niebezpieczne aplikacje typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.,
skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików,
Posiadający gwarancję minimum 24 miesiące, polegającą na dostarczeniu części zamiennych lub na
wymianie urządzenia na inne, nie gorsze pod względem parametrów technicznych,
Dodatkowym atutem będzie możliwość zdalnej łączności z serwerem przynajmniej przez 1 terminal
zdalny.
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Parametry dysku sieciowego NAS:











Procesor o taktowaniu minimum 1,6 GHz
Pamięć RAM minimum 512 MB DDR3
Obsługa RAID 0/1 dla pełnego zabezpieczenia danych
Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim
Zamontowane dwa dyski twarde o pojemności 1 TB każdy
Obsługa do 2 dysków twardych o maksymalnej pojemności przynajmniej 2 TB każdy
Wbudowany szybki interfejs sieciowy - 1Gbit/s oraz przynajmniej jeden port USB 2.0 lub wyższy
Serwer multimedialny z UPnP zgodny z standardem DLNA
Obsługa Microsoft Windows Active Directory oraz LDAP
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia – dostawa zamówionej ilości sprzętu do siedziby Zamawiającego w terminie do 7
dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

IV.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 zawierać warunki dostawy,
 zawierać warunki płatności,
 zawierać wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru,
 być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednim rejestrze bądź pełnomocnika (pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty),
 posiadać dołączone do formularza ofertowego, specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 20.02.2013 r. do godziny
12:00 na adres e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl, faksem na nr 91 328 21 86 lub pocztą tradycyjną, na adres:
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
z dopiskiem: „Oferta na dostawę serwera”

VI.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 Wartość brutto poszczególnych pozycji zapytania,
 Warunki płatności.
W wypadku gdy dwaj wykonawcy lub więcej złożą ofertę o takiej samej cenie, Wykonawcy Ci zostaną wezwani
do złożenia ofert dodatkowych.
Jeżeli każda ze złożonych ofert w kryterium wartości zamówienia będzie przekraczać środki finansowe
zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub wezwie w celu
przeprowadzenia negocjacji.

VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem faksu, poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
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VIII.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
Krzysztof Grądz tel. 607 570 511, kontakt@zosmiedzyzdroje.pl.
Dopuszcza się składania ofert częściowych.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia lub zawarcia umowy.
Oferta winna być trwale spięta, strony ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania firmy.

IX.
1.

ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy

…………………………………..

Adres Wykonawcy

…………………………………..

Nr NIP

…………………………………..

Telefon

…………………………………..

Fax

…………………………………..

Oferuję dostawę serwera oraz dysku sieciowego NAS.

PRODUKT

Cena
jednostkowa
netto

VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Oferujemy warunki płatności …………. dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT.
Akceptuję/my wszystkie zapisy zawarte z zapytaniu ofertowym. Zobowiązujemy się dokonać dostawy wciągu 7
dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Oferta jest ważna przez 30 dni.

……………………………………
(data, miejscowość)

……………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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WZÓR UMOWY Nr ………
NA ZAKUP I DOSTAWĘ SERWERA, ZASILACZA AWARYJNEGO UPS ORAZ
KOMPONENTÓW INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ
zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:
Zakład Ochrony Środowiska z siedzibą w Międzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwkiej 86, posługujący się
numerem NIP: 855-000-42-08 reprezentowanym przez:
Adam Celiński – Kierownik Zakładu
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………. z siedziba w ……………………………………………, zarejestrowaną
w …………………………………. pod numerem ……………………………………………., NIP
………………………………………….., REGON ……………………………………….. reprezentowanym
przez:
……………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
zapytania ofertowego na zakup serwera oraz dysku sieciowego NAS dla Zakładu Ochrony Środowiska. W
rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego serwera oraz dysku
sieciowego NAS dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach,
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa ……………………………. Załączony do oferty
Wykonawcy złożonej w dniu ……………………….,
3. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (np.: transport, materiały, ubezpieczenie, opłaty
celne, inne) wliczone są w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1,
§2
Termin realizacji
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia ……………… 2013 roku.
§3
Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej,

2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500
Międzyzdroje,

3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do umowy,

4. Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie
przedmiotu umowy.
§4
Wartość przedmiotu Umowy

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:
Netto …………………………………………. zł (słownie …………………………………. zł ……/100), co z
podatkiem
VAT
stanowi
brutto:
…………………………………………
zł
(słownie
………………………………. zł ……….../100),

2. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, za dzień zapłaty
Strony uznają dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
3. Brak zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie spowoduje naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.
§5
5

Kary umowne

1. Niedostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie podanym w §2 spowoduje rozwiązanie

2.
3.
4.
5.
6.
7.

umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawijacemu kary
umownej w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w §4 ust. 1, stosownie do niedostarczonej części
przedmiotu umowy,
Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto, określonej w § 4 ust. 1,
Zastrzeżone w §5 ust. 1, 2 i 5 kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionych strat,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem
nieważności,
W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy lub niedotrzymania warunków gwarancji
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości uszkodzonego sprzętu za każdy dzień
opóźnienia,
Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z faktury Wykonawcy,
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z § 6 ust. 5 i ust. 9:
 Zamawiający ma prawo wypożyczyć na koszt Wykonawcy w dowolnej firmie sprzęt zastępczy,
zachowując jednocześnie prawo do kary umownej określonej w §5 ust. 5,
 Zamawiający ma prawo zlecić dowolnej firmie naprawę sprzętu, a kosztami naprawy obciążyć
Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo od odszkodowania i kary umownej, o której mowa
w §5 ust. 5, nie tracąc przy tym gwarancji.
§6
Warunki gwarancji i serwisu

1. Okres gwarancji dla dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu wynosi …….. miesiące/y i polega na
dostarczeniu części zamiennych lub na wymianie urządzeń na inne, nie gorsze pod względem parametrów
technicznych,
2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie obowiązywania gwarancji,
3. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą:
 całodobowo pod numerem faks:……………………………….. ,
 w dni robocze w godz. …………………… telefonicznie na numer telefonu centrali serwisowej:
………………………………………..,
 całodobowo na adres e-mail: …………………………………………….,
4. Wykonawca przystąpi do naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od zgłoszenia awarii,
5. Serwisowanie sprzętu możliwe jest w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 do 15:00,
6. Naprawa będzie się odbywała w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Naprawa może odbyć się w
serwisie, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne, przy czym Wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt
do serwisu, a po naprawie z serwisu na własny koszt i ryzyko,
7. Termin naprawy wynosi maksymalnie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. W przypadku, gdy czas
usunięcia awarii przekroczy 30 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się wymienić zgłoszony do
naprawy sprzęt na nowy, o parametrach nie gorszych od sprzętu, będący przedmiotem niniejszej umowy,
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o parametrach nie
gorszych od sprzętu zgłoszonego do serwisu,
9. Po wykonaniu napraw, Wykonawca przywróci stanowisko gotowe do pracy,
10. Okres gwarancji zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, podczas których sprzęt był wyłączony z
eksploatacji z powodu naprawy w okresie objętym gwarancją, o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego.
Liczbę tą określa się jako liczbę dni, która upłynęła pomiędzy datą zgłoszenia uszkodzenia przez
Zamawiającego, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu przez Wykonawcę,
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały z winy Zamawiającego.
§7
Osoby wyznaczone do reprezentacji Stron umowy w toku jej realizacji
Strony w trybie roboczym wyznaczą osoby do ich reprezentowania w toku realizacji umowy.
§8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych,
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Wykonawcy i dla
Zamawiającego.
4. Integralną część umowy są następujące Załączniki:
 Załącznik nr 1 do umowy - protokół odbioru,
 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy” przedstawiony przez Wykonawcę.

…………………………………………………

…………………………………………………

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1
Do umowy nr ……………….
Z dnia ……………. 2013 r.

Protokół odbioru z dnia ………………… 2013 r.
Strona odbierająca:
Zakład Ochrony Środowiska z siedzibą w Międzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwskiej 86, posługujący się
numerem NIP: 855-000-42-08
Strona przekazująca:
…………………………………………. z siedziba w ……………………………………………, zarejestrowaną
w …………………………………. pod numerem ……………………………………………., NIP
………………………………………….., REGON ……………………………………….. reprezentowanym
przez:
……………………………………………………………….

Przedmiotem przekazania jest:



serwer
………………………………………..
(marka,
typ),
o
numerze
………………………………………………….,
dysk sieciowy …………………………………… (marka, typ), o numerze
……………………………………………………

seryjnym
seryjnym

Zakład Ochrony Środowiska stwierdza, że wszystkie przedmioty wyszczególnione powyżej zostały dostarczone
zgodnie z podpisaną umową, wolne są od wszelakich wad i uszkodzeń, są fabrycznie nowe.

Strona odbierająca:

Strona przekazująca:

……………………………………………

……………………………………………

Data:

Data:

……………………………………………

……………………………………………
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