
Starogard Gdariski, dnia 19.02.2014 r.
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2.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Starogardzie Gdafrskim zaprasza do zLoaenia

oferty cenowej dotycz4cej dostawy serwera oraz oprogramowania dla Miejskiego
OSrodka Pomocy Spolecznej w Starogardzie Gdafskim.
P odstawowym przedmi otem zam6wieni a j est do stawa :

Lp. Nazwa iloSd

1 Serwer Dell PowerEdse R420 szt. I
2. Oprogramowanie:

a. VMware vSphere 5 F,ssentials Kit for 3 hosts (Max2
processors per host)

lic. I

b. Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for
VMware - Public Sector

lic. I

Szczeg6low4 specyfikacjg zawiera zal4cznik Nr 2.

3. Opcje dodatkowe:

o Rozszerzenie pamigci ram do 64GB;
. Rozszerzenie gwarancji typu Basic Warranty NBD do 5 lat;
o Karta zarzqdzaiTca iDRACT Enterprise I szt.;

. Subscription only for VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 years - I szt.

W przypadku gdy wartoSd zamowrenra podstawowego nie przekroczy kwoty jakq

zamawiajqcy zamrerza przeznaczy! na realizacjg zam6wienia, a r62nica migdzy nimi
bgdzie wigksza bqdL r6wna ceny brutto jednej z pozycji opcji dodatkowych,
Zamawiaj4cy zastrzega sobie mozliwoSd zwigkszenia zam6wienie podstawowego o jedn4

lub wigcej pozycji z opcji dodatkowych.

4. Termin realizacji zam6wienia: 35 dni od dnia podpisania umowy.
5. Warunki platnoSci: przelew 14 dni ( od dnia wystawienia faktury i dostawy serwera wraz

z oprogramowaniem).

6. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zam6wienia moLna uzyska6 pod nr. tel.

585624458 - Ewa Filz, Jaroslaw Mikolajski.
7. Wykonawcy bior4cy udzial w niniejszym postgpowaniu powinni zloLy(, ofertg cenow4 na

wykonanie wy Zei wymienione go przedmiotu zam6wieni a.

8. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiajqcy \znazanajkorzystniejsza ofertg, tg kt6ra bgdzie zawiera(, najniZsz4 ceng.

9. Warunki gwarancji: Basic Waranty NBD - 3lata
10. Sposob przygotowania oferty: ofertg nale?y sporzqdzi(, w jgzyku polskim, w formie

pisemnej, z opisem wykonawcy (nazwa i adres). W zalqczeniu wz6r formularza
ofertoweso.



11. Miejsce i termin zNohenra ofert:
Ofertg naIe?y zNoLyC do dnia 25.02.2014

sekretariacie Miejskiego OSrodka Pomocy

Starogardzie Gdariskim.

Zal4czniki:
1. Formularz oferty.
2. Specyfikacja.
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