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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ MONTAŻ SERWERA W
RAMACH PROJEKTU „BUDOWA CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWEJ
GALERII USŁUG WSPIERAJĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE”; RPOP.01.01.01-16008/11-00 z dn. 04.06.2012 r.
Informacja o
Zamawiającym

Przedmiot
zamówienia
Opis przedmiotu
zamówienia

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
z siedzibą w Opolu
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
NIP: 754-13-06-435; KRS:0000041765
Tel. 77 454 25 97; Fax 77 454 56 10
www.fundacja.opole.pl
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie
odpowiedzi na pytania oferenta: frssek@fundacja.opole.pl
Zakup, dostarczenie oraz montaż serwera w ramach projektu „Budowa
Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty
gospodarcze”.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie oraz montaż
fabrycznie nowego serwera w budynku biurowo-usługowym „Centrum
Biznesu”, przy ul.Wrocławskiej 133 w Opolu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Obudowa:
-Typu Rack, wysokość 2U;
-Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z
szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack;
Płyta główna:
-Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta
serwera, możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych;
-Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 złącza o
prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8;
-Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash
przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);
- Zintegrowany układ TPM 1.2;
Procesory:
-Zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w
oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 428 pkt;
-Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla
oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory,
protokół poświadczony przez producenta serwera;
Pamięć RAM:
-Zainstalowane 24GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w
kościach o pojemności 8GB
-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory
Scrubbing, SDDC;
-Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”;
-24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 1536GB pamięci
RAM;
Kontrolery dyskowe:
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-Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci
nieulotnej,
-Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci;
Dyski twarde:
-Zainstalowane 2 dyski SAS 2.0 o pojemności 300 GB każdy, 10K RPM
dyski Hotplug;
- Zainstalowane 3 dyski SAS 2.0 o pojemności 900GB każdy, 10K RPM
dyski Hotplug;
-Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2.5
-Obsługa dysków SAS, SATA, SSD;
-Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych
dysków twardych Hotplug 2,5;
Inne napędy zintegrowane:
-Zintegrowany naped DVD-RW (nagrywarka);
-Możliwość wymiennej instalacji wewnętrznego napędu LTO SAS zamiast
napędu optycznego;
Kontrolery LAN:
-2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;
Porty:
-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; drugie złącze VGA z przodu
obudowy
-9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2
wewnętrzne;
-1x RS-232;
Zasilanie, chłodzenie:
-Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o
mocy maksymalnej 800W;
- Emisja ciepła dla konfiguracji z maksymalnym obciążeniem nie większa niż
950 kJ/h
Zarządzanie:
-Wbudowany wyświetlacz informujący o stanie serwera
-Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego
zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
·
Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler
umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
·
Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu
obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego
zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną
kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;
·
Dodatkowe złącze serwisowe RJ-45 1Gb/s dostępne z przodu
obudowy
·
Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
·
Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii
·
Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
·
Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
·
Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz
możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie
sprzętowym (cyfrowy KVM)
·
Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy
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sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w
serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet
i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera)
·
Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację
systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie
awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w
serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in.
temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna
itd.).
Wspierane OS:
-Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL
Gwarancja:
Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki
gwarancji.
- Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu
eksploatacji sprzętu z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego do
4h od zgłoszenia.
- Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego z gwarantowanym zakończonym czasem naprawy do
następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania
awarii poprzez ogólnopolską telefoniczną infolinię producenta (ogólnopolski
numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer
telefonu),
- Serwisujący ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt
części i transportu.
- Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 lub
równoważny na świadczenie usług serwisowych - dokumenty potwierdzające
załączyć do oferty.
- Pakiet serwisowy winien być składnikiem serwera oraz ma być przypisany
do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego
aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika
- Serwer nie może zawierać żadnych elementów ograniczających jej
rozbudowę (np. plomb)
- Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub
rekonfiguracji serwera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami
technicznymi producenta
- Możliwość pobierania dokumentacji, sterowników lub aktualizacji z jednej
lokalizacji w sieci Internet
- Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim
- Serwis realizowany w języku polskim.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku niewywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na
siebie wszelkie zobowiązania z serwisem.
Dokumentacja, inne:
-Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami
producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane
oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte
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gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne;
-Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że
oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg;
-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową
oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego
sprzętu;
-Deklaracja zgodności CE, sprzęt wyprodukowane w systemie zapewnienia
jakości ISO 9001.
Termin realizacji
zamówienia
Kryteria oceny
oferty

Termin składania
ofert

7 dni od momentu otrzymania zlecenia.
Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – 100%
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem
zaoferowanej kwoty wynagrodzenia.
Termin końcowy składania ofert: do 28.07.2015 r., godz. 15.00
Dopuszcza się dowolne formy złożenia oferty: osobiście, przesyłka pocztowa,
kurierska, pocztą elektroniczną.
Oferty prosimy składać na adres:
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
Z dopiskiem: „Nabór ofert – zakup, dostarczenie oraz montaż serwera w
ramach projektu „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług
wspierającej podmioty gospodarcze”
lub w formie elektronicznej:
frssek@fundacja.opole.pl

UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po terminie
podlegają odrzuceniu.
Sposób
- Oferta musi być wypełniona zgodnie z wzorem Formularza Ofertowego
przygotowania oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
- Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny w
języku polskim;
Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów,
w przypadkach tego wymagających będzie miał prawo żądać od Oferentów
wyjaśnień/uzupełnień
dotyczących
złożonych
dokumentów
i treści oferty.
Forma płatności
Przelew na podstawie Faktury VAT. Termin oraz szczegóły zamówienia
określać będą odrębne ustalenia po wyborze Oferenta. Między
Zamawiającym a Wykonawcą zawarte zostanie Zlecenie określające
szczegóły realizacji zamówienia.
Informacje
Negocjacje z Oferentami:
dodatkowe
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego
oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia,
w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji;
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej oferty w przypadku, gdy
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Oferent, którego oferta została wybrana, odmówi wykonania zlecenia;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub
odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu
Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Odrzucenie Oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia
o zamówieniu;
- jeżeli zostanie złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu;
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Ogłoszeniu, jako
termin końcowy składania Ofert.
- Zamawiający może odrzucić oferty zawierające rażąco wysokie oraz rażąco
niskie ceny.
Pozostałe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ogłoszenia przed
terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny;
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza, o fakcie wyboru Oferty.
Opole, 21.07.2015 r.
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