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Kowary, 6.10.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Urząd Miejski zaprasza do składania ofert na dostawę
serwera.
Specyfikcjk minimklnych pkrkmetrów  eerw erk :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

procesor Xeon seria E3-1270 V6 lub równoważny (min. 11374 wg PassMark - CPU Mark) ,
min. 4 rdzenie min. 8MB pamięci podręcznej, obsługa wirtualizacji sprzętowej,
32 GB RAM DDR4 ECC unbuffered,
4 porty 1Gb Ethernet (1000Base-TX),
sprzętowy kontroler RAID z obsługą trybu RAID-1 dla dysków SATA,
2 dyski twarde 3,5'', 6TB 3.5 SATA III przeznaczone dla serwerów,
8 zatok na dyski 3,5'',
napęd optyczny DVD,
2 porty USB na panelu przednim obudowy,
porty PS/2 do podłączenia urządzeń wskazujących lub przejściówki umożliwiające
podłączenie urządzeń wskazujących PS/2 pod porty USB,
kontroler zarządzania zdalnego z kontrolą konsoli oraz możliwością zdalnego montowania
obrazu ISO,
możliwość bootowania z sieci (PXE), obsługa mechanizmu Wake-on-Lan,
obudowa RACK 2U,
gwarancja nie krótsza niż 36 miesiące,

Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Dopuszczalni producenci sprzętu: Hewlett-Packard, Dell,
Fujitsu-Siemens, IBM, Actina (Action).W przypadku kontrolera zdalnego zarządzania serwerem
musi być dołączona dożywotnia licencja pozwalająca na kontrolę konsoli oraz możliwość
montowania obrazów ISO w celu instalacji systemu operacyjnego, jeżeli taka licencja jest
wymagana w celu osiągnięcia w/w funkcjonalności.
Oferty proszę składać drogą e-mailową na adres mkciej.jknke@iow kry.pl. W ofercie
proszę o podanie marki i modelu oferowanego serwera, a także o podanie sumarycznej ceny brutto
zawierającej ewentualne koszty dostarczenia sprzętu.
Termin składania ofert: do dnia 26 pkździerniik, 2017 r. Kryterium wyboru oferty będzie
najniższa cena. Termin realizacji zamówienia to 7 dni od momentu otrzymania zamówienia przez
wykonawcę.
Urząd Miejski zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w przypadku, gdy oferty
spełniające wymogi przekroczą szacowany koszt zamówienia.
Postępowanie prowadzi:
Maciej Janas
Urząd Miejski w Kowarach, pokój nr 28
tel. (75) 64 56 117

