Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Warszawa, 26-05-2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2014
dotyczące realizacji projektu „Rozwój działalności badawczo - rozwojowej w firmie RIDAN Sp. z o.o.
poprzez zakup niezbędnych środków trwałych”
I.

ZAMAWIAJĄCY
Ridan Sp. z o.o.
ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
KRS 0000365611, REGON 142593079, NIP 5252489351

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera bazy danych zgodnie ze specyfikacją.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Element
konfiguracji
Obudowa

Wymagania minimalne

Procesor

Minimum 2 procesory 6-rdzeniowe , x86 - 64 bity, ze zintegrowanym
kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy pojedynczego
procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 80W,
osiągający w teście SPECint_rate_base2006 (dostępnym na stronie
www.spec.org) wynik nie mniejszy niż 414 punktów w konfiguracji z
zainstalowanymi dwoma takimi procesorami, np. Intel E5-2620 lub
równoważne procesory minimum 6-rdzeniowe.
Minimum 2
Minimum 16 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do minimum 384GB.
Minimum 24 sloty na pamięć.
Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16 (prędkość
slotu – bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości.
2 x dysk 300GB typu Hot-plug SAS, 10000 obr./min., mozliwość rozbudowy do
minimum 8 dysków wewnątrz serwera. Możliwość instalacji dysków SAS, SATA
i SSD.
Kontroler macierzowy SAS zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5
wyposażony w pamięć cache 1GB wraz z podtrzymywaniem zawartości
pamięci typu flash (FBWC)
Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45
Zintegrowana karta graficzna

Liczba procesorów
Pamięć operacyjna
Sloty rozszerzeń
Dysk twardy

Kontroler

Karty sieciowe
Karta graficzna

Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi
do zamontowania serwera w szafie 19”)
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Porty

Napęd optyczny
Zasilacz
Chłodzenie
Bezpieczeństwo
Zarządzanie i
obsługa
techniczna

Gwarancja

1 x szeregowy
7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny)
VGA
Wewnetrzny slot na kartę SD.
DVD-ROM, DVD-RW
Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, maksymalnie 460W.
Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
Możliwość rozbudowy płyty głównej o moduł szyfrujący TPM.
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli)
pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów
sprzętowych serwera i karty. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów
operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w
gnieździe PCI.
3-letnia gwarancja w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu
roboczym (usługa świadczona przez serwis producenta serwera). Producent
serwera musi posiadać lokalną organizację serwisową.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III.

TERMIN DOSTAWY
Do 27-06-2014 r.

IV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu: 16-06-2014 r.
2. Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta powinna być ważna do dnia: 30-06-2014 r.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ridan.pl

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru w załączniku nr 1, opatrzona pieczątką firmową, posiadać
datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a. poczty, kuriera lub osobiście na adres Zamawiającego:
Ridan Sp. z o.o.
ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
b. poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ridan.pl
c. faxem na nr: (22) 530 59 07
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VI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT I WYBORU NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
100% cena
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17-06-2014 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod
adresem www.ridan.pl

VII.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje będą udzielane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie pytania
należy kierować na adres zamowienia@ridan.pl

VIII.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr. 1 - Wzór formularza ofertowego
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Załącznik nr. 1

OFERTA
dla firmy: Ridan Sp. z o.o.
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2014
z dnia 26-05-2014 r. dotyczącego:
dostawy serwera bazy danych zgodnie ze specyfikacją
_______________________________
Data, miejscowość
Nazwa oferenta:

______________________________________

Adres oferenta:

______________________________________

Tel/e-mail:

______________________________________

NIP:

______________________________________

Osoba kontaktowa:

______________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26-05-2014, dotyczące realizacji projektu „Rozwój działalności
badawczo - rozwojowej w firmie RIDAN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnych środków trwałych” przez firmę
Ridan Sp. z o.o., składamy następującą ofertę na:
Przedmiot
Serwer bazy danych zgodnie ze
specyfikacją

Cena netto:

Uwagi / zmiany:

Cena (cena łączna realizacji wszystkich zakresów prac wynosi):
• __________________ PLN netto, (słownie: ______________________________________ złotych netto)
• __________________ PLN brutto, (słownie: ______________________________________ złotych brutto)
Oferta ważna do: __________________
1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami
Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
3. Oświadczmy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki dotyczące
terminów wykonania usług.

_____________________________________
(data, podpis i pieczątka)

