Łódź, dnia 24-05.2013
"NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o.
90-248 Łódź
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
NIP 725-00-13-378, REGON 471014170

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup urządzeń, oraz
oprogramowania w celu wdrożenia projektu „Automatyzacja procesów biznesowych w firmie Nowa
Szkoła poprzez wdrożenie systemu B2B” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013

Tytuł projektu
Automatyzacja procesów biznesowych w firmie Nowa Szkoła poprzez wdrożenie systemu B2B
Termin realizacji projektu
01.05.2013r - 31.10.2014r

Specyfikacja oferty
1. Urządzenie serwer bazodanowy.
O parametrach nie gorszych niż:
- procesor czterordzeniowy, wielowątkowy
- pamięć 8GB DDR3
- system dysków RAID
- wydajny system chłodzenia
- płyta główna zgodna z procesorem
- szybki kontroler dysków (minimum SATA3)
- wydajne dyski twarde minimum 2 sztuki
- system operacyjny 64 bitowy
- serwis minimum 24 m-cy świadczony w miejscu instalacji

szt. 1

2. Komputer przenośny z podstawowym oprogramowaniem.
O parametrach nie gorszych niż:
- procesor dwurdzeniowy
- pamięć 4GB DDR3
- ekran LCD 15” 1366 X 768
- dysk twardy (minimum 320 GB)
- porty LAN, WiFi, USB
- system operacyjny zalecany przez producenta
- podstawowe oprogramowanie biurowe
- system antywirusowy
- gwarancja 24- mce

szt. 15

3. Oprogramowanie do zarządzana serwerem.
Aplikacja wspierająca zarządzanie i monitorowanie serwera.

szt. 1

4. Licencje dostępowe do serwera.
Spełniające wymagania producenta oprogramowania.

szt. 20

5. Urządzenie serwer do archiwizacji danych z oprogramowaniem.
do kopii bezpieczeństwa
Parametry nie gorsze niż:
- centralny system sterujący z własnym procesorem
- funkcjonalność agregacji portów
- system dysków RAID 0,1,5
- pojemność minimalna dysków 20TB
- szafa telekomunikacyjna z osprzętem
- niezależne zasilanie awaryjne
- układ wentylacji i chłodzenia
- przełącznik sieciowy 10/100/1000
- oprogramowanie do obsługi kopii bezpieczeństwa
- gwarancja świadczona w miejscu instalacji (minimum 24 m-ce)

szt. 1

6. Usługa techniczna związana z instalacją i wdrożeniem serwerów.
Połączenie i skonfigurowanie wszystkich urządzeń, wykonanie planów kopii
bezpieczeństwa w miejscu instalacji.

szt. 1

7. Urządzenie do podtrzymywania zasilania
Wydajny UPS do zasilania serwera (moc minimum 2000VA)

szt. 1

8. Urządzenie klimatyzacja do serwerowni
Klimatyzator zabezpieczający właściwe warunki pracy urządzeń

szt. 1

9. Zestaw komputerowy wraz z podstawowym oprogramowaniem
O parametrach nie gorszych niż:
- procesor dwurdzeniowy
- pamięć 4GB DDR3
- monitor LCD 18,5” 1366 X 768
- dysk twardy (minimum 500 GB)
- port LAN, USB,VGA
- klawiatura, mysz optyczna
- karta graficzna
- system operacyjny zalecany przez producenta
- podstawowe oprogramowanie biurowe
- system antywirusowy
- gwarancja minimum 24 m-ce

szt. 25

10. Oprogramowanie do podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym
Kompletne rozwiązanie, czytnik, karta, certyfikat, zestaw zalecany przez producenta

szt. 1

Termin ważności oferty
60 dni
Termin składania ofert
Do dnia 03-06-2013 do godziny 16
Prosimy o przesyłania ofert pocztą elektroniczną na adres poczta@nowaszkola.com;, listownie lub
osobiście na adres: "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Zamawiający może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub
unieważnić postępowanie konkursowe.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.nowaszkola.com oraz w siedzibie
firmy "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena – maksymalnie 80 punktów
- czas realizacji – 10 punktów
- czas reakcji serwisowej (w miejscu realizacji projektu) w okresie gwarancji – 10 punktów
Maksymalna ilość punktów: 100
Lp.

Kryterium wyboru

Punktacja

Sposób oceny

1

Cena

80

Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do
ceny badanej oferty mnożony przez 80

2

Czas realizacji

10

Stosunek czasu realizacji w ofercie z
najkrótszym czasem realizacji do czasu realizacji
w badanej ofercie mnożony przez 10

3

Czas reakcji serwisowej (w 10
miejscu realizacji projektu)
w okresie gwarancji

Stosunek czasu reakcji serwisowej (w miejscu
realizacji projektu) w okresie gwarancji w
ofercie z najkrótszym czasem realizacji do czasu
reakcji serwisowej (w miejscu realizacji
projektu) w okresie gwarancji w badanej
ofercie mnożony przez 10

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość
punktów w oparciu o ustalone kryteria.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu oferty prosimy kierować
zapytania na adres poczta@nowaszkola.com

