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Warszawa, dnia 03.07.2018 r. 

 

Aleksandra Kępczyńska, tel. 22 65 72 793, e-mail: a.kepczynska@inp.pan.pl 
Joanna Kurczab, tel. 22 65 72 953, email: j.kurczab@inp.pan.pl  
imię, nazwisko, nr tel. , e-mail osoby uprawnionej do kontaktu z oferentami ze strony INP 

 

 
Numer sprawy*: 
……………………………………………… 
 

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT 

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na 

podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalacja 
serwera dla Instytutu Nauk Prawnych PAN, spełniającego podane poniżej parametry 
minimalne lub zapewniające równoważną efektywność pracy urządzenia. 
Kody CPV: 48820000-2, 48821000-9 

Przedmiot / parametry Wymagania minimalne 

Obudowa obudowa rack o wysokości 2U 
obudowa 3,5" z min. 12 dyskami twardymi wymienianymi bez wyłączania systemu 

Szyny montażowe szyny wsuwane ReadyRails bez ramienia do kabli 

Płyta główna min.16 banków na pamięć RAM typu DDR4 (RDIMM). 

Procesory 

2 x (2.10GHz, 8 Rdzeni/16 wątków, 11 MB Cache, 9.60GT/s 2UPI, 85W, taktowanie 

Turbo 3.00 GHz, Szyna Pamięci 2400 MHz, HT, DDR4-2400) 

1xFH, 4xLP, 2 procesory 

Pamięć RAM 16GB (2667MHz, DDR4 RDIMM, Dual Rank, ECC) 

Kontrolery dyskowe, I/O ośmioportowy wewnętrzny kontroler (RAID 0/1/5/10/50, 12Gb/s, Sprzętowy) 

Dyski twarde 

120GB SSD SATA 6Gb/s 512n 2,5-calowy dysk rozruchowy wymieniany bez 
wyłączania systemu w hybrydowym koszyku 3,5 cala, 1 DWPD, 219 TB 
400GB SSD SATA 6Gb/s 512n 2,5-calowy dysk do różnych zastosowań wym. bez 
wył. systemu w hybr. koszyku 3,5 cala, 3 DWPD, 2190 TBW 
2TB NLSAS 12Gb/s 512n 7,2 tys. obr./min 3,5-calowy dysk twardy wymieniany bez 
wyłączania systemu 

Zintegrowana karta sieciowa 
 2 x RJ-45, GbE, Zintegrowana 

Dwuportowa karta 1GbE na płycie głównej 

Sieciowe karty rozszerzeń 
dwuportowa karta sieciowa  

Sterownik grafiki 
Matrox G200eR2 

Praca w sieci 
GigE 

Zdalne zarządzanie 
Moduł usługowy iDRAC9 Express (1 x RJ-45), zainstalowany w systemie 

operacyjnym 
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Przedmiot / parametry Wymagania minimalne 

Interfejsy 

4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A (2 z przodu) ¦ 1 x 

zarzadzenie (NIC) ¦ 1 x USB 2.0 - micro-USB (1 z przodu) ¦ 1 x szeregowe ¦ 2 x USB 

3.0 - Type A (2 tylne) ¦ 2 x VGA (1 z przodu, 1 z tylu) 

Sloty 2 PCIe 3.0 x16 

Zasilanie, chłodzenie 

AC 120/230 V (50/60 Hz) 

zasilanie nadmiarowe 1+1 z funkcja hot-swap, 

możliwość pracy w temp. pracy 10-35   ۫ C, wilgotności powietrza  10-80% 

Optymalizacja rozruchu rozruch w trybie UEFI BIOS z partycją GPT 

Serwerowy system operacyjny Windows Server 2016 Standard, 16 rdzeni, zestaw nośników z instalacją fabryczną, 
obrazy umożliwiające instalację wersji wcześniejszej STD Ed 

Inne wbudowany wyświetlacz LCD 

Gwarancja  5 lat gwarancji  (1 rok dla dysków SATA) 

Szkolenie szkolenie 2 pracowników obsługi IT w siedzibie Zamawiającego 

Serwis 

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: 

• czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy 
zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: 
maksymalnie 24 godziny;  

• naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; 

• w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania 
sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy 
i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. 

  

 

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z następującymi warunkami: 

a) termin wykonania zamówienia: 30 dni od zawarcia umowy 

b) miejsce realizacji zamówienia: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, III piętro bez 

windy, serwerownia – pomieszczenie 325 

c) okres gwarancji : co najmniej 5 lat 

d) warunki płatności: płatność na podstawie umowy po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

e) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, 
nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, 
bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne 
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Oferent jest zobowiązany dostarczyć  
oświadczenie potwierdzające, że serwis przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta przez co najmniej 5 lat. 
Wykonawca bierze na siebie ryzyko i pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy. 

 
2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert, kryterium oceny. 

 
1)  ofertę można złożyć: 
 

a) osobiście w siedzibie INP: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w sekretariacie - pokój 220, II piętro 
b) przesłać na adres INP PAN ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa  
c) w wersji elektronicznej na e-mail:  inp@inp.pan.pl 

 



2)  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 10.00. Oferta 
otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, 
decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego. 
      
 
3) Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria, które nie podlegają negocjacji:  
 

a) cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia: 80 % 
b) inne kryteria: 20 % 

 

  4)  Do podpisania umowy z wybranym wykonawcą, zamawiający  będzie żądał aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej  wykonawcy. 

 

5)   Oferta musi zawierać:  

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,  

b) inne: Oferta musi być podpisana czytelnie przez osobę/osoby uprawnione do występowania w 

imieniu oferenta w zakresie jego praw majątkowych ( do oferty należy załączyć stosowne 

pełnomocnictwo). Wszelkie zmiany treści oferty (poprawki, przekreślenia) muszą być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 

Oferent musi wykazać, że zainstalował oraz wdrożył co najmniej jeden system informatyczny oparty 

na podobnej klasy serwerze wraz z systemem i oprogramowaniem oraz zaimplementował w 

istniejącej infrastrukturze. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego 

unieważnienia bez podania przyczyn. 

7)  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy , którego 

ofertę wybrano. 

    
 

 

 

 

 

------------------------------- 

* numer sprawy nadawany jest przez SPZ 

 

  
 

    
 

 


