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ZAPY'AN|E oFERYowE DowczĄcE

DośtAwY sPRzqtU |NFoRMATYGŹNEGo w pMEDslĘBloRsTWE EXiREMEMEM MlcHAt cHMuRA
lnio.maqe

o

zamawiaiącYmi

EXTREMEMEM MICHAI CHMURA, ul. Glebocka 56E/55A, 03-287 Wars.awa

otólnewaiunki prteprouładzenla postępowania ofurtowe8o
zamawiający zwraca 5ię Ż prośbąo złożenieoferty
w prŻedsiebiorstwie EXTBEMEMEM MlcHAt cHMuRA.

na

dostawę sprzętu informavaŻnego

\'Jyrnatania dotyc'ąCe:

A/ olerenów

.

zamawiający moż€ uznać Źa nieważną ofuńęjeżeli:

Żostała Żlożona po wvŻnaaŻonYm telminie'
- nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofeńowym,
- parametry spr.ętu nie spełniają warunkow określorrych w niniejszym zapytaniu
- Nie ma moźliwościrealizacj i dostawy w ciągu 2 tygodni.
-

ofeńowym

B/ Oletty

.

oferta powinna:

- być napisana w języku polskim

' być opatrzona datą śporządzenia
_ zawierać termin ważnościoferty
_ zawiecć czas realizac.ii dostawy
_ zawierdć dane oferenta, ti' pe'na nazwa, adres siedziby,

odnosić się swą treścią do prŻedmiotu zapytania ofertowego
- być podpisana przeŻ osoby uprawnione do składania ofeń
-

Ni€śpetnl.nle którepl@lwiek wYńatani. skutl@wać będzie odJżuceni€m oferty beŹ re, rorp.t..eni..
Mi€jsc€

składanla of.ń|

ofurty nalełdostarcŻać osobiście bądź prŹesyłać pocztą tradycyjną lub elektronicŻną na adres:
EXTBEMEMEM MldlAł' clłMUM, ul. 6;łębo.l@ 56Et35A,03.287 worsawa
ejr'ol'l: aleksa ndel]eldicb@cll!c!!!!!€!!
Termin składania ofeń: 16.zerw.a 2014 r'

okfes waźnoś.iofertY:

Go

na|mniej 14 dni, li.rąc od daty uplYwu te.minu 3kładania ofeń.

Xrytedum oce.ry:
zamawiają.y dokona oceny ważnych ofert na podstawie jedńe8o kryterium, którym jest: Cena (1qD6).
z Wykonawcą, któreto ofeńa opatrzona będzie najniźsŻąceną, zostanie Żawarta umowa na realizację
zakupu sprzętu objętego niniejszym Żapytaniem ofertowym'

PRZEDMIOT ZAPYTANN OFERTOWEGO
Przedmiot zapytania obejmuje nabycie nowych środków trwały.h.
Prrewidywany okres realiŹacji :!0'06.2014 ..
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główny, srt. 1

serwer Żostanie wyposaźonY w system op€racyjny|

dosĘpny

be'platnie, jako tzw. open soulc€.
Minimolne oorometrv selweru ałówheoo:
Śp

.

eqfl Laą a'tacjl roboczel
BardŹo wydajny pro€esor:

3.6cllz czt€rordreniowy

i

ośmlowątkowy &_blt,

maxToP 130W

.

obsługa do a4GB RAM DDR3,
wymagana obsłUga 4 kanałów pamięci,
wymiar technolo8icznY <30nm;
Bardzo wydajna pMa 8równa:

obsłogą.ŻterokanalowYch pamięci,
minimalna lictba Eniazd DDR3 8sztuk,
obsłU8a 64GB p3mięci DDR3,
minimalna wyma8ana ilośćzłączy:2x SATA lll'
ef ektywnośćenergetyczne,
obsłu8a RA|D ą 1,5' 10, DualLAN;

2

.

.

.

2łącŻ€ esATA na panelu wejścia_wyjścia
wsparcie PCI-E 3.0

Bardzo wydajne chłodz€nie:
technologia h€ótpipe,
5 rurek ciepllrych o średnicyco najmniej 8mm,
2' wentYlator o śr€dnicy 120mm,
prędkośćobrotowa do 1500 RPM, PVM;
BerdŻo wydajny zasilacr:
1ooow Ż ceMkatem 8o+Platinum {sprawność 94-91%
prry realnym obciążeniu 20-100%) w 10o% modularny,
llnia +12v o mocy minimum80Ą
Wbudowane ŻabeŻpieczenia klasy przemysłow€j: ocą oPĘ
ovą UVĘ ovP i scP
układ Dc-Dc.
Dwa wydajne dyski 512GB (2x512GB) połącŻon€ w macielz
RAID

.
.
.
.

X,,

sz€rokość 2,5'',
htertujs SATA lll (6cbit^),
minimalry żapis 520MB/5,
minińalny odczyt 54oMB/ł
wańość |oPs prŻy odcŻYcie 100(
pobór mocy < ą2 w;
MysŻka optyczna ż 3 pr'yciskamii rolką 1inteńejseń UsB'
KlBwlatura z klawiszami fu nkcYjnymi i 2łąc'em UsB;
Napęd w€wnętrzny optwŻnY DvD z funkcją na8rywerki z
inteńejsem sATĄ
Pamięci RAM DDR3 4x8G8 2133MHz clg z radiatorem lub
saYbsze;

. Kańa

8raficzna

z

systemem paśywnym systemem

chłodz€nia,
obsłu8a wielu monitońw,
szyna danych 128biĘ
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pamięć min.1Gą

Automatyczne zaa!ądzanie zasilaniem ze stanami bti|ku
aktywności o niskim pobon€ mocy;
DamIec w $andardzle uu}ł{GuuKJ

.

wsparcie Pcl-E 3.0

obudowa

w śandardzie ATx typu

Full-Tower dobrŻe
wenłIatory
w
komplecie),
wentylowanó {minirnum
panelu
pr'ednim
poĄ
obudowy,
dwa
UsB 3.0 na
2

porty USB 2.0,
wyciszona (oba panele- planke lub mata wyciszająca),
prłcisk Pow€r na gór'e obudowY;
2

specyfilofu moałtotóg:

.
.
.
.
.
.
.

Dwa monitory 23,6" full HD {1920x1080) w technolo8ii Diod
LED,

8ńiazda wyjściowć Dvl-D+HDMl,

zintegrowane8łośniki,
pobór mocY 22W

z funkcją PlvoT.
wymaaane certńkrty cE, TUv€s, Tco 5.0,
zgodny Że standerdem oszczędzania ener8ii: VESA DPMS i

ENERGY STAR;
t{AS do baakupu seawera, szt. 1,

Urządzenie odpowiedŻialne za tworzenia zapasowych kopii
denych, ma za zadanie Źebezpieczyć firmę oraŹ cały system
B2B pned utratą zapisanych danych poprrez możliwość
odtworzenia w dowolnym momencie najświeższejkopli
plików s1stemu 82B oraz środowiske terminali'
M in i m d l n e o d rą met N u rza d ze n io i

.

.
.
2

.
.

Dysk sieciowy z dwurdzeniowym procesorem,
pamięć DDR31Gą
obsłUga 4 nośników 4TB(4X4TB) 3,5" w tech nolo8ii SATA.

Średni czas międŻy usŻkodzeniami (MTBF) 100o00o

h.

Wvmaaene zlącza 2x UsB3'0, 1x esata,

obsłu8E dwóch sieci LAN

z

agre8acją iączy złącŻ€ si€ciow€
Pobór mocy w hib€macji15w

przełączanlem awaryjnym i
{2 x RJ45

Gigabit €thernet)i

obsłu8a protokołów sjecjowych clFs, AFą FTą Telnet' ssH,

5żt.

1

Żl

Szt.

I

d

NFS;

są/frowany backup sl€ciowy;
Max ilośćjednoc.esnych połą€zeń 5x2;

Rodraje obsłu8iwanych macierzy RA|D obsłu8ujące Hot
Spare: RAID 1;

obsługa funkcji wake

on

LAN/WAN

i

zaplanowan€8o

Eunkcję hibernacii HDD;

MożliwośćwymianY dysków twardych podcŻas pra.Y (hotswap);

z8odny z dyrektywą RoHs;
cŻtery dyski HDo o pojemności 4TB(4X4TB) pr.eznacżon€
do ur2ądzeń
Rout€.,

sŻt.

łpu NAs

t

Głownvm radaniem uraądzenia jest nawiązanae polączenia
lnternetowego i dostarcŻ€nie 8o do terminali oraŻ unądzeń
M inimolne Do rońevy

uzadenid|

DOTACIE NA INNOWAOE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Po lnnowaĆyjna Gospodarka Działanie 8.2

żl

PARP

INNOWACYJNA
COSPOOARKA

E

C

Router WiFi pracującl w dwóch Żakresach cręstotliwości
j€dnocreśnie {wyma8ana jest szybkość pnesyłanIa dany.h
nle mniejsza niż 45oMB/5 dIa każdel częstotliwości czy|i
łącznie nie mniej niź 90oMB/s'),
kompatybilny Że standardami IEEE'802,u b/g/n 2,4 cHŻ
oraz IEEE 802.11aln 5.0 GHz,

dysponującY czterema złączami LAN w standardrie
1okoo/7(fr oiaŻ jednym lączem WAN w standardzje
10h00/7c0o,

Pamięć FtAsH nie mnlej niż 128 MB orar pamięć RAM nie
mniej niź 128 MB'

Ur.ądzenie musi posiadać dwa porty UsB3.0
umożliwiające zapisnvanie danych i korzystanie z
drukarek,

zastosowanie technologii chroniącej Unąd'enie przed

inteńerencjami oraz technologii wzmacniającej 5iłę

sy8nelu wlFl. \Ą/vmagan€ jeśtsleroki€ spekt.um
technologii Żwiększając]]/ch bezpie€zeństwo: wsparcl€ dla
szyffowania WPłWPA2 _ Ps( ochronB przed atakami
łpU D€nial of srrvice (oos) oraz podwójny firewall (sPl
ora' NAT), wYłącznik sieciWiFiw celu natychmlastowego
wyłącŻenia sieci bezprŹewodowej w pnypadku
stwieldzenia dostępu do niej prŻez osoĘ'

Srdtrh, srt, 1

{Jrządzenie typu switch dzięki swolm funkcjom pozwoli na
zbudowanie nowoc2€śniejszej i b€'pieczniejsŹej infrastruktury

sieci w€wnętrznej

orer da moźliwoścwpięcie do sYstemu

wszystkich terminali.
Min i mdlne wvmoaa nio urŻodzenio

.
.

:

16_sto pońowy swilch gl8abitowy z obslu8ą 8o2.1x, AcL

bazujący ne adresach MAc or.z lą Quality of service
(Qos), 802.1p, nadawanie prlorytetów w Warstwi€ 3,
oslanicranie pasma,
Wspierane protokoły sie€iowe

oraz standerdy: |EEE 802'3

sń'

tł

żł

zł

zt

IOBASE-T Ethe.net; IEEE 802.3u 1ooBASE-TX Fast
Ethernet; IEEE 8o2.3ab loooBASE_T GiBebit Ethernetj IEEE

.
.

802.3x fullduplex,
lnterf€jsy: Gs716T-200: 16 x RJ45 1oBAsE_T. 1ooBAsE-Tx

oraz 1oooBAsE-T (Auto upIink na każdym porcie), 2 x
wspó|dŻielone 5FP

Prrepustowość minimum 32

Gbp'

Konsumpcja energii do

1ą5W.
stacja roboda dla adminlśralora syitamu,5żt. 1
J€dna stacja .obocra będŹie służYla oŚobie, pełnjącej funkję
administratora systemu (w dzial€ serwisu).

Miniftalne oommetN:

sĘcyfi bcjo sudl robocei:

.

5

.

Procesor 3.oGH2 czterordzeniowy i czterowątkowy 64'bit ze
zinte8rowaną kańą €rafic2ną,
MaxTDP 80W
W\,dajna płyte główna
Ż obsłu8ą wbudowanych w procesor ka.t 8raficŻnych,
standardu 5ATA 6cb/s (minimum 2 złącza),
UsB

3.ą

ż dwoma

sń.

1

Ślotami DlMM w standardŻie DDR3,
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dwoma c}f.owymi wyjściami HDMl+ovl,

.
.

obsłu8a RA|D 1,
Ź8odnośćz dyr€ktywą

ErP;

\llMajne chłodrenie w technolo8ii heatpip€,
4 rurklcieplne ośr€dnicy co najmniej6mm,
wenĘlator o średnicy 92mm,
prędkość obrotowa do 2200 RPM, PVM
wydajny rasilacż 750w z ceMkat€m 8ołGold {sprawność

88{8% przy realnym obciąźeniu 2G10o%)

w

1o0%

modulaany,
Unia +12V o minimalnej mocy 60A

wbudowane Żabe'piecrenia kl.sy pr.emysłowej: ocP, oPĘ

.

oVŁ Uvą ovP i scP

Dwa wydajne dyski 128GB (2x128GB) połącŹone w macierz
RAID 1,

szerokość 2,5',

lntertujs SATA

.
.
.
.
.
.

lll

(6cbit/s) minimalny zapis 390M8/t

minimalny odczyt 530MBls,
wartośćloPs przy odcrycie 97x,
pobór mocv < 0,2 w,
Dysk HDD 50oGB o sŹerokości 3.5'' sATAlll 15MB 720orpm
przezneczony na dodatkowe dane firmowe
Myszka optyczna t 3 pr.yciskami irolką z inteńejsem UsB
Klawiatura Ż klawiśzami funkcyjnymi i złącz€m usB
Napęd wewńętrzny optycŻny DvD z funkcją nagrywarki Ż
inteńejsem SATA

Pamięci RAM DDR3 2x4GB 1600MHŻ cL9 1.35v

obudowa

w śandardzie ATx typu

Ż

Mid-Tower dobrre

wentylowana {minimum 2 wentylatory w komplecie),
dwa porty IJSB 3.0 na panelu prrednim obudowy,
przycisk Power na górze obudowy

spctyfrbcio nonitońw:

.
.
.
.
.
.
.

Dwa monitory 23,6" full HD (1920x1080) w technoloSai Daod

LEą

8niazda wyjściowe Dvl_D+HDMl,

zinte8rowane8łośnlka,
pobór mocy 22W
z funkcją PlvoT'
wyma8ane cerMikaty cĘ TUV4S, Tco 6.0,
z8odny ze standardem oszcżęd2ania energii: VESA DPMS i
EI{ERGY STAR

Te.mlnale dla uź]ttkownllów syst€mu,

stacje roboo€

szt. 3

będą slużyłypracownikom,

pracowaliw syśteńież poŻlomu ma8azynu'
M i n i m o I n e pod stowow e oa ra m et.u :
Enlndli (3 ześ'wh

'peqfrI@c]a
. Procesor 3.4GHz dwurdŻeniowy 6+bit
6

.

kańą 8raficŹną, Mex TDP 6ow
wydajna płyta 8lówna

re

kóży

zintegrowaną
szt.

Ź obsłu8ą wbudowanych w procesor kan
śandardu SATA 3cb/s (minimum
UsB

będą

2

3

Żl

8raficznych'

złącza),

3.ą

dwoma slotamiDlMM w standardzie DDR3.
dwoma cyfrowymi wyjściami HDMl+Dvl;
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Wydajne chlodzenie w technologii heatpipg
o średńlcyco najmniej 6mm,
wentylator o średnicy92mm.
prędkoś. obrotowe do 2200 RPM, pvl\4
zasilacŹ 65oW certfikat 80+ Bronze (spIawność 82-88%
pny realrym obciążeniu 20-100%),
modularny,
Linia +12V o mocy minimum 50A Ż8odnośćz dyrełłwą ErP
Lot 6,
z8odnośćz re8!|acją Ener8y star 5'0,
oraz dYrektywą UE - WEEE oraz RoHs
wbudowane zabezpiecz€nie klasY pnemysłowej: ocĘ ovą

4rurkicieplne

UVP, OVP i SCP.

Dw. wydaine dysłi 500GB (2xsmcB) połączone w macjerz

RAID 1,

sŻerokość3,5'';
lnterfejs SATA lll 16MB 7200rpm,
pneznaczony na system op€racyjny,
dodetkowe niezbędne opro8ramowanie,

.
.
.

MvsŹka optyczna z 3 prŹycaskami i folką z interfejsem UsB
Klawiatuń z klawiszami funkcyinymi i złączem lJsB
Napęd wewnętnny optycżny DVD 2 funkcją negrywarki z

.

Pamięci RAM DDR3 2r4GB 1600MHż cL

.

inteńejseń SATA

obudowa

w

9

1.35v z

standardŻie ATx typu Mid'Tower dobrŻ€

wentylowana (minimum 2 wenłlatory w komplecie);
dwa porł UsB3.0 na pan€lu przednim obudowY,
praycisk Power na górze obudow

strcyfil@cjo ńońitorów:

.

owa monitory 23,6" full HD (r.92ox1o80) w t€chnologii

Diod

tEą

gniazda $Yjściow€ DVl-D+HDMl'
Żintegrowane 8łośniki,

funkcją PlVoI
wyma8ane ceMkaty cĘ TUV"GS' Tco 6.0,
z8odny z€ standardem osŻcŹędŻania en€r8i;:
ENERGYSTAR
z

vEsA

zeŚll.cz a!'a'yjny ups do senłr€ra glówńeto' śźt.1
Minimolne wvmoooniol

.

7

.
.
.
.
.
.

Żasila.z awaryjny o mocy wyjściow€j 60oW/ 75oVA
napięciem wyjściowym 230V zniek5ztelcenia napięcla
wyjściowego poniźej 5%;
Minimum 8 8niazd wyjściowych typu l€c 320 c13,
znamionowa €ner8ia przepięcia (w dżulach) 5 Dźul€;
ochrona pned przepięciami i filtracja' faltr.cja 5% |EEE
clamping response tamel m€€ts
surge let-throush :
'ero
uL 1449;

sń.

Panel prŻedni wielofunka'yjny LcD wskaźnlk stanu i
kontroli;

c2as pracl pray maksymalnym obciążeniu erw€ra

powyżej 120min.
ceńvfikatv l zAodnośćz norńami: znak znak c, cE, EN

DoTAĆlE NA lNNo/llAoE
na Gospoda
Go
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50091-1, EN 50091-2, VDE,

zgodnych z dyrektywą RoH' REACH, PEP, EoLl.

araryjlł Ur}s do NAs, s.t. 1
M lnimolhe wvmoaonia uzadzenio :
zeslla.z

.

.
.
8

.
.

.
.

Żasilacr awaryjny

o

mocy wyjściowej865V 150VA

napięajem wyjściowym 230V wydajność prŻy p€łnym
obciążeniu 89%; Minimum 4 8niazda typu lEc 320 c13
(zasilanie Żapasowe), oraŻ minimum 4lEc 320 c13
(ochrona przeciwpruepięciowa),
Port komunikacyjny USB;

LcD wsłaźnikstanu

Panel prżedni wi€lofunkcyjny

i

kontroli.

ochrona pned prŻepięciami i llltracja, żnamionowa
energia pĘeplę.la (w dźulach):445 Dźule'
Ochrona linii danych tekich jak analogowa linia

szt,

1

zl

zl

szt-

1

zl

t

Szt,

4

Źł

ŻI

telefoni.2na dla telefonułaksu/mod€mu/Dst
{ŻłącŹ€ RJ11),Network ljne - 1o/10o/10m Bas€_T Ethernet (RJ-45
connector) czas prćc"y pny maksymalnym obciąźeniu
powyżej 6omin'
cerMkatv i ŻgodnośćŻ norńarnl: znak Ą znak c, cE,
Gosl Gs MerĘ Telepermit.IUV
zgodny z dyrektywą RoHs, REACH, PEĘ EoLl.

zasllacz awa.yjny UPs do lnfraśrułturysiedowei, a:t. 1

Minimalhe wvmooa hio u rzodzenio

.

.
.
9

.
.

o

:

mocy wyiścaowej 865W 150VA
nepięclem wyjściowym 230v wydajność prŻy pelnym
obcjążeniu 89%; Minimum 4 8nlaŻda typu lEc 320 c13
(zasiIanie Żepasow€), oraŻ minimum 4lEc 32o c13
zasilacz awaryjny

(ochrona prŻeciwprzepięciowa),
Port komuniłacYjny UsB;

Pan€l

prledni wielofunkcyjrry tcD wsłaźnikstanu

kontroll.

ochrona pr'ed pr2epięciami

i

i

filtracja, żnamionowa

en€Ęia pr'epięda (wdźularh): it45 Dżule;

ochrona linii dany€h

tałich jak analo8owa

linia

(rłącŻeRJtelefoniczna dla telefonu/h*su/mod€mu/Dsl
11),Network line - 10n0o/rmo Base-T Ethemet (RJ-45
connector) czas pracy przy maksymalnym obciąźeniu
powYź€j 120mln.

.

ceMkaty i

.

zgodnych z dyrektywą RoHs, REACH, PEP, EoLl'

u8odnośćz normami: znak A, znak c, cE'

GOSI GS Mark,Telepermit TUV

Zasllac' awarylr'y UPs dh

n..ll

Minimo lne wvmdoonid urżądŻeh 'obo.zei
io :

.

1o

.
.
.
.

l

tennlneli, iŻt. 4

zesilacz awaryjny o mo€y wYjściov/ej 865W 150vA
nepięclem wyjściowym 230V wydajnośćprzy pełnym
obciążeniu 89%; Minimum 4 8niazda łpu lEc 320 c13
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