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o kategorii przepuszczalności terenu wrazz algorytmem automatycznego przetwarzania danych
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ZAPYTANlE OFERTOWE

Prosimy o złozenie oferty cenowej na niżej wymienioną usługę:

pn.,rDostawa sprzętu informatycznego".

oGŁoszENlE

l. Zamawiający: GeoTechnologies Sp. z o.o. ul, Długosza 60, 51-1,62 Wrocław
! l. przedmiot zamówienia

,,Dostawa sprzętu informatycznego".

Zakres rzeczowy:

1. Na przedmiot zamówienia muszą składać się następujące usługi:

a) Dostawa urządzeń zgodnie ze specyfikacją,

b) Transport, uruchomienie urządzeń,

c) Serwis zgodnie z warunkami gwarancji dla poszczególnych urządzeń.
i macierzy serwis w miejscu instalacji.

d) W przypadku awarii urządzenia dostarczenie zastępczego urządzenia o
pa ra metrach technicznych (z wyłączeniem notebook'ów),

2. urządzenia muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

Serwer - kod CPV: 48822000-6

3 sztukiserwera o następujących parametrach:

Dla serwerów

identycznych

ffi
ń:'/

Komponent Specyfikacja

Obudowa 1U Rack

Procesor Dwa procesory (min. 8 core per CPU), które

osiągają, w konfiguracji dwuprocesorowej dla
zaoferowanego modelu serwera, wynik

SPECint_rate2006 >= 679 oraz wynik _r^łló
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SPECint_rate_base2006>= 655. Dla

potwierdzenia spełnienia tego warunku

Zamawiający wymaga załączenia do oferty

wydruku wyniku dla zaoferowanego modelu

serwera ze strony WWW,spec,org

Chipset lntel C610 lub równowazny

llość złączy pamięci 24 DlMM (do 12 DlMM na procesor). Obsługa

RDlMM i LRD|MM; obsługa 1,5 TB RAM

Zainstalowana pamięć 128 GB DDR4

Ochrona pamięci ECC, Patrol Scrubbing, Demand Scrubbing,

Sparing, Mirroring, Lockstep Mode

llość miejsc na dyski (wolne ) Minimum 4x2,5" SAS/SATA hot-swap front

drive bays

Dyski Karta SSD l/O > 1,2TB PCle

Random Write |OPS (4K} > 350 000,

Random Read |OPS (4K) > 250 000,

Write Bandwidth: 1,3 GB/s

Read Bandwith: 2,8 GB/s

Kontroler RAlD Min 6 Gbps, RA|D 0,1,]-0

lnterface sieciowy 2 porty 16 GbE FC

4 porty GbE RJ-45

1 port RJ-45 GbE do zarządzania

Sloty rozszerzeń (wol ne) 2 x PCle 3.0.

Porty Minimum 2 x USB 3.0, ]- Video port, 1 DB-9

serial, 1 RJ-45 GbE do zarządzania

chłodzenie Redundatne z możliwością wymiany hot-swap

zasilanie Dwa zasilacze redundantne hot-swap min 700W

System zarządzania UEFl, diody statusu i diagnostyki, Server System

Managment, Baseboard Mangment Controller

IBMC], EasySta rtu p, EasyUpdate, Power upgrade

for remote presence(keyboard, video, mouse

EJc oo"o ,_
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and remote drive) and server energy manager

supprt,

Zintegrowany deployment manager do:

konfiguracji kontrolera RAlD i macierzy dysków,

konfiguracji BlOS, update'u firmware, create a

response file and perform unattended

intallations of supported Microsoft, Linux

Szyfrowanie TPM

VlDEo Minimum AST2400 - 16 MB memory,

t920xlż00 at 60 Hz

Gwarancja Gwarancja:

o czas wymiany/naprawy 4 godziny od

zgłoszenia w trybie 24/7
o Czas trwania 36

Macierz - kod CPV: 30233000-1

1 sztuka

Komponent Specyfikacja

Obudowa 2U Rack

kontroler Dual Controller (oba kontrolery w trybie active-

active z możliwością przejęcia działania funkji

drugiego kontrolera w przypadku awarii).

Wydajność maksymalna Dla konfiguracji dual controller przy 4KB

blokach do 120000 |OPS

Obsługiwane RAlD o,1,5,6,Io

cache kontrolera Minimum 12 GB ( minimum 6 GB na kontroler)

llość miejsc na dyski 24 x SFF

Obsługiwane dyski SAS oraz NL SAS HDD, SAS SSD, mieszane

konfiguracja HDD iSSD; obsługa do 192 dysków

SFF. Obsługa dysków szyfrowanych SEDs oraz

eMLC SAS SSD

Zainstalowane dyski Łączna pojemność 10 TB przy konfiguracji

§p.u 9;:;W



Fundusze
Europejskie
3logram RBgionnlny W §Pł§[

Unia Europejsł. l- iI
Europejskie Fundusze | '. .' I

struktu.a|ne i lnwestycyjne l '., I

RAlD6 + hotspare, Dyskio prędkości minimum

10k

Podłączenie do hostów Minimum 3x16 GB FC SFP+ na kontroler

Systemy operacyjne hostów Microsoft ws Serwer 2008 R2, 20!2,ż0I2 R2,

2016, Red Hat (RHEL) 5,6,7; SUSE (SLES) 10, 11,

12; VMWARE vSphere 5.0, 5,1, 5.5, 6.0

Wspiera ne funkcjona l ności Intelligent Real-time Tiering for HDDs,

Virtualized Storage Pools, Thin Provisioning, SSD

Read Cache, Rapid RA|D Rebuild, Snapshots - up
to 128 tarsets.

chłodzenie Redundantne chłodzenie z wentylatorami

wbudowanymi w zasilacze

zasilacze Dwa redundantne hotswap

Komponenty hot-swap Kontrolery, SFP/SFP+ tra nsceivers, dyski,

zasilacze z wentylatorami

lnterface do zarządzanie 2x 1GbE (UTP, RJ-45)w konfiguracji

podstawowej/redundatnej; Web based GUl;

SSH CLl; SMl-S, SNMP i powiedomienia email

Bezpieczeństwo SSL, SSH, LDAP autentykacja,

Gwarancja Gwarancja:

o czas wymiany/naprawy 4 godziny od

zgłoszenia w trybie 24/7

o Czas trwania 36

Notebook - kod CPV: 30213100-6

2 sztuki

i*i'irn§iłł,i#fffi,

zo.o,

Komponent Specyfikacja

Procesor Procesor o prędkości min 2Ghz, z pamięcią

podręczną L3 4MB, który w teście Geekbench 4

uzyskuje wyniki minimum 3700 (single-core)

oraz min 7200 (multi-core)

Pamięć RAM Minimum 16 GB

Dyska SSD Min 512 GB

-162
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Ekran LED o rozdzielczości natywnej minimum 2560 x

1600 pikseli , przekątna max 1-4"

Porty USB Minimum dwa porty USB-C

Wi-fi 8O2,1t ac zgodny z lEEE 802.11, a/b/s/n

Kamera Kamera HD 720p

System operacyjny Platforma systemowa powinna umożliwiać

wykorzystanie takich systemów operacyjnych

aby na komputerze możliwe było tworzenie

aplikacji mobilnych na rózne platformy mobilne.

Gwarancja Gwarancja producenta 12 miesięcy.

Komponent Specyfikacja

Procesor Procesor o prędkości min 2,2Ghz (4 core), z

pamięcią podręczną L3 6MB, który w teście

Geekbench 4 uzyskuje wyniki minimum 3700

(single-core) oraz min 12000 (multi-core)

Pamieć RAM Minimum 16 GB

Dyska SSD Min 512 GB

Ekra n LED o rozdzielczości natywnej minimum 2880 x

1800 pikseli, przekątna max ].6"

Porty USB Minimum dwa porty USB3,

Wi-fi 802,71, ac zgodny z lEEE 802.1t a/blcln

Kamera Kamera HD 720p

System operacyjny Platforma systemowa powinna umożliwiać

wykorzystanie takich systemów operacyjnych

aby na komputerze możliwe było tworzenie

aplikacji mobilnych na różne platformy mobilne.

Gwarancja Gwarancja producenta 12 miesięcy.

ti$;:{iril,:,,;*'ffi
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3. Termin realizacji zamówienia: 1tydzień od dnia złożenia zamówienia.

4. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zapytania

prosimy kierować maile na adres: info@geotec.p| lub faxem na nr 71 32213 29,

5, Kryteria wyboru ofert: 100% cena

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub poczta na kopercie należy
umieścić napis ,,Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu informatycznego".

7. Do oferty wykonawcy dołączają wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik

1 do zapytania.

8" Miejsce i termin złozenia ofert:

Oferty można składać osobiście u zamawiającego w sekretariacie Geotechnologies Sp. z o.o.

ul. Długosza 60,5I-t62 Wrocław, pocztą elektroniczną na adres: info@geotec.p| lub faksem

71 322 13 09.

Ofertę należy zlożyć do dnia t6.t2.2O1,6 r.

9. Termin związania ofertą: 30 dni.

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treŚĆ nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej

konkurencji;

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d) Oferent nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;

e) została złożona przez Oferenta wykluczonego z postępowania;

f) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów,

11, Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

b) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;

d) są powiązani lub są jednostką

Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia

33O, z poźn. zm.|;

zależną, współzależną lub dominującą w relacji do

29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2Ot3 r. poz.

'i§ffiiłą;,:,k'i."ffi,
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e) są podmiotem pozostającym z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym,

który moze budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub

usługi, w szczególności pozostają z Zamawiającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa

lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowanio lub jego zamknięcia
bez wyboru którejkolwiek oferty,

GeoTechnologies §p. z o.o.
ul, Długosza 60, §t-162 Wroclaw
te|.7 1 322 1 3 09, fax 7 1 322 13 29
REGoN 932 835 855, NtP 89&20-0&415

#,?rły*
Martin Bdltek


