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2013-04-05 
  

                                                                
  Interline Bogdan Rusin 

Kisielówka 111 
34-652 Nowe Rybie 

Tel.504675123, email 
biuro@interline.net.pl 

 

                              (data)     
                                      
                                          
                                          

                                          

  (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/                                         

    
 Imię i nazwisko, adres , tel. kupującego) 

                  

 

  
                                                    
                                                    
                                                    
                              (Nazwa i adres oferenta)   

                        Zapytanie ofertowe                   
 
      

                                                                          

  

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty w celu 
realizacji projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś 
Priorytetowa 8.Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie 
innowacyjności gospodarki Działanie 8.4. Zapewnienie 
dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili". Tytuł 
Projektu „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie 
wybranych miejscowości powiatu limanowskiego” 
Projekt nr – POIG.08.04.00-12-100/12 Umowa o dofinansowanie 

nr – POIG.08.04.00-12-10/12-00  na: 
                              

                                                                          

  

1) Serwer  - (1szt.)  
Procesor min. 1 x Intel Xeon min /SIX-Core/ min 2,0Ghz 60W 
Maksymalna ilość procesorów min 2 szt. 
Typ Pamięci DDR3 1333 ECC 
Pamięć operacyjna min 32 GB (4x8GB lub 2x16GB) 
Minimalna Obsługiwana pamięć operacyjna 120 GB 
Ilość slotów pamięci min12szt 
Czytnik DVD-ROM 
Dyski 4x3TB SATA HOT-PLUG Near-Line SAS 6Gbps  
Dyski 2x SSD min 240GB min 500 MB/s 
Maksymalna ilość dysków 16 szt. 
8 kieszeni na dyski hot swap LFF (3,5 cala) 
PCI-E slot - 6szt.  
Karta sieciowa 2 x 100/1000 Mbit/s 
Kontroler Dysków (RAID 1,5) 
Zasilacz 2x min 460 W Redundantny 
Szyny do montażu w szafie serwerowej 
Obsługa systemów Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise 
Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware, XenServer 
min 6 x USB 2.0, 1 x Serial, 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 2 x RJ-45 (LAN), 
Gwarancja 3-3-3 (3 lata w miejscu użytkowania sprzętu) 
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2) Router – (1szt)  
- Obudowa 1U z możliwością montażu w szafie RACK 
- Procesor 16 rdzeni @ 1.2GHz 
- 12MB pamięci cache 
- 12x port LAN RJ-45 10/100/1000Mbps 
- 1x port USB 
- 1x port konsoli RS-232 
- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 
- 2x slot SODIMM 
- Minimum 2GB RAM z możliwością zwiększenia ilości do ponad 16GB 
- Pobór mocy maks. 38W 
- Monitoring napięcia, temperatury CPU, temperatury PCB 
- System RouterOS v6 64bit z licencją Level 6 
Gwarancja: min 1 rok 
 
 

3) Sieciowy serwer plików – (1szt) 
 

Częstotliwość procesora: minimum 1200 MHz 
pojemność pamięci: minimum 256 MB 
typ pamięci: DDR DIMM 
interfejs dysku twardego: Serial ATA 
format szerokości dysku twardego: 3.5 cala 
łączna pojemność dysków twardych: 4000 GB 
ilość dysków twardych: 2 szt. Energooszczędne 
wbudowany układ zasilający o napięciu 9-18V DC jack 
Obudowa mini/itx, ilośc zatok 5,25" 1szt, 3,5" 1szt, Gniazdo USB na panelu przednim, dodatkowy 
wentylator 
interfejs LAN: 1 x RJ45 Gigabit ethernet 
złącza zewnętrzne min.:  1x RJ-45 2x USB  
zastosowanie:   
    * kopie zapasowe 
    * serwer baz danych 
    * serwer FTP 
    * serwer plików 
    * serwer WWW 
zarządzanie   
    * SNMP 
    * telnet 
    * SSH 
Gwarancja: min 2 lata 
 
 

4) Szafa 19" stoj ąca zdejmowane ściany (1szt) 
 

Ilość miejsc U  42 
Wysokość około 1970 mm 
Wysokość użytkowa około 1868 mm 
Szerokość około 800 mm 
Szerokość użytkowa  687 mm 
Głębokość minimum 1000 mm 
Drzwi  Przeszklone 
Boki zdejmowane 
Cztery szyny do montażu urządzeń 2 z przodu 2 z tyłu 
Maks. ładowność minimum 380 kg 
Kolor  Jasno-szary, szary 
Wentylator kanałowy fi 100 Wydajność - 270 [m3/h] Obroty max. - 2300 [obr/min], silnik dwubiegowy, 
wyposażony w łożysko kulkowe 
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Gwarancja: min 2 lata 
 
 

5) UPS (1szt) 
Rodzaj  Wolnostojący 
Moc skuteczna  2000 W (+-3%) 
Moc pozorna  3000 VA (+-3%) 
Napięcie wejściowe  230 V 
Napięcie wejściowe (zakres)  160-275 V 
Napięcie wyjściowe  230 V 
Kształt przebiegu sinus  Sinusoida pełna 
Topologia  On line ( VFI ) 
Typ akumulatora  minimum łącznie 42Ah 12V Szczelne bezobsługowe 
Sygnalizacja pracy  Dźwiękowa , Wyświetlacz LCD 
Interfejs  USB, RS232 
Ilość gniazd wyjściowych minimum 6 szt. 
Spełniane Normy i Certyfikaty CEPCB 
Gwarancja: min 2 lata 
 
 

 

                                                                          

  
Złożona oferta powinna zawiera ć co  
najmniej:                                     

                                                                          
  • nazwę i adres oferenta,    
  • opis nawi ązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofer towym,   
  • warto ść oferty (netto oraz brutto),   

  

• termin wa żności oferty,  
• forma płatno ści(wymagany przelew), 
• forma płatno ści(wymagany przelew), 
 
 
   

  

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, 
dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny 
czas realizacji(nie dłuższy niż 21dni), kosztorys ofertowy itd.   

                                                                          
  Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 

posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta. 
  

    

  

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres kupującego bądź też odebrana 
osobiście przez kupującego. 
 
Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Kupujący może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie: www.interline.net.pl oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie zamawiającego.   

                                                                          

  Termin składania ofert upływa w dniu                     2013-04-19   
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Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

  1.   Cena   100  %   
                                                                          

  2.  -     %   
                                                                          

  3. -     %   
                                                                          

  4. -     %   
                                                                          
                                                                  100%     
                                                                          
                                            

  

  
                                              
    

  

          

              
                  (podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej 

wnioskodawcę/pełnomocnika + ew. pieczątka) 
  

                                              
                                                  
  

* Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia. 

  
    


