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Kraków, 19  kwietnia 2013 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 3/2013 

 

1. Przedmiot zapytania: 

GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków dla potrzeb realizacji 

projektu pt. „Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC” 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet  1. Badania 

i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych, poszukuje 

dostawców w zakresie: 

- dostarczenia serwerów wraz z dodatkowym osprzętem według poniższej specyfikacji: 

Serwer typu rack 

ilość: 2 szt. 
Konfiguracja Ilość 

Obudowa 
1U,8 dysków 2,5” typu „Hot-Swap” 

Otwieranie obudowy do celów serwisowych bez użycia narzędzi 
1 

Procesor 
Intel Xeon E5-2660 2,20GHz, 20MB pamięci podręcznej, 8,0GT/s 

QPI, Turbo, 8 rdzeni, 95W 
2 

Pamięć RAM 
8GB pamięci RDIMM, 1600 MHz, standardowe napięcie, dwa 

banki, x4 
8 

Kontroler dyskowy 
8 portowy, 6Gb/s RAID SATA, SAS i SSD, SAS controller: 

LSISAS2008 
1 

Zasilacz 

Podwójny nadmiarowy wymieniany bez wyłączania systemu 

zasilacz (1+1), minimum 750W, o sprawności co najmniej klasy 

Gold wg skali certyfikacji „80 PLUS Certification” 

1 

Interfejs sieciowy 1Gb 1 GigabitEthernet RJ45 2 

Interfejs sieciowy 10Gb Intel Ethernet X540 DP 10GigabitEthernet 1 

Dysk twardy 
500GB SAS 6Gb/s 7,2tys. obr./min 2,5-calowy dysk twardy (z 

technologią hot-plug) 
4 

Moduł zarządzania  KVM over IP, z interfejsem out-of-band RJ45 1 

Komplet szyn do montażu Szyny pozwalające wysuwać serwer podczas pracy 1 

Kabel zasilający  1 

Cechy 

Montaż  W szafie typu rack 19”, bez użycia narzędzi (bezśrubkowe, zatrzaskowe listwy). 

Kieszenie na dysk 
Z prześwitem umożliwiającym w łatwy sposób identyfikację numeru seryjnego 

dysku bez konieczności włączania serwera. 
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 Komunikacja trybu pracy i awarii każdego dysku diodami LED. 

Zarządzanie  

Z użyciem protokołu http oraz snmp. 

Dostęp do informacji dotyczących poboru mocy w module zarządzającym 

uwzględniających takie parametry jak: 

 chwilowy pobór mocy 

 zestawienia historyczne poboru mocy  

Możliwość zdalnego resetu serwera, również z zawieszonym/wyłączonym 

systemem operacyjnym. 

 

Automatyczna rejestracja co najmniej  ostatniego procesu startu serwera 

widzianego z konsoli video, wraz z czasem przed uruchomieniem systemu 

operacyjnego. 

Komunikacja zewnętrzna  

Możliwość wyświetlania fizycznie na panelu umiejscowionym na serwerze 

informacji: adres IP, temperatura, pobór mocy.  

Możliwość wysyłania własnych komunikatów na serwer do wiadomości personelu 

obsługującego DC.  

Możliwość konfiguracji adresacji IP dla systemu zarządzania z poziomu panelu 

frontowego na serwerze. 

Gwarancja 

 3 lata gwarancji, 

 czas reakcji serwisowej NBD (następny dzień roboczy). 

 naprawa realizowana w miejscu instalacji 

Termin dostawy  dostawa do 5 tygodni od momentu złożenia zamówienia 

 

 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) konfigurację zgodną ze specyfikacją zamieszczoną w pkt. 1 niniejszego Zapytania 

Ofertowego, 

b) cenę jednostkową każdej pozycji oraz cenę całościową netto, 

c) nazwę producenta/producentów oferowanych serwerów lub dokładną specyfikację 

komponentów, 

d) informacje dotyczące warunków gwarancji i serwisu, 

e) termin ważności oferty, 

f) pełną nazwę oferenta wraz z adresem lub siedzibą, numer telefonu kontaktowego oraz NIP, 

g) datę sporządzenia wraz z pieczątką i podpisem oferenta. 

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 

a) ofertę należy sporządzić w oryginale w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, 

b) treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, 

c) oferta musi być kompletna i jednoznaczna, 

d) oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub przygotowana w inny trwały sposób 

oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. Zaleca się 

ponumerowanie wszystkich stron oferty, 

e) oferta powinna być trwale spięta. 
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4. Kryteria wyboru oferty: 

W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego planowany jest wybór dostawcy, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład 

której wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma 

charakter ostateczny. 

Przy ocenie składanych ofert, stosowane będą następujące kryteria: 

a) cena całościowa netto – waga max. 80 pkt 

 

sposób przeliczania Cmin/Cof * 80 pkt 

gdzie: 

Cmin – cena najniższej oferty 

Cof – cena badanej oferty 

 

b) usługa zachowania dysku twardego – waga max. 10 pkt 

Usługa pozwalająca klientom zachować uszkodzone dyski twarde po otrzymaniu dysku 

twardego objętego gwarancją Producenta. 

 

sposób przeliczania: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt 

 

c) gwarancja NBD On-site – waga max. 10 pkt 

NBD (Next Business Day): gwarantowany czas podjęcia akcji serwisowej w następnym dniu 

roboczym od czasu zgłoszenia awarii On-Site: realizacja usunięcia awarii w miejscu instalacji 

(u Klienta) 

 

sposób przeliczania: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt 

 

 

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – dostawa serwerów (2)” należy składać 

osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godziny 17.00 

(decyduje data wpływu) w siedzibie pod adresem: 

GRUPA INTERIA.PL  sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) 

os. Teatralne 9a 

31-946 Kraków 

Dział Obsługi Funduszy 
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6. Osoba do kontaktu: 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:  

Paweł Fausek  - tel. 12 646 27 63; e-mail: pawel.fausek@firma.interia.pl 

 

7. Rozstrzygnięcie postępowania: 

a) oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone, 

b) zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru dostawcy,  

c) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne dokumenty prawnie obowiązujące. 
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