3Soft S.A.
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
NIP 634-280-89-32

Katowice, dn. 13.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup klastera serwerów x86
z elementami zasilającymi i sieciowymi realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Tytuł projektu:
System wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą biznesową dla branży detalicznej (DSS-RETAIL)
Planowany termin realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 30.06.2020 r.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są:
1) Serwery Namenode (2 szt.)
2) Serwery Datanode (16 szt.)
3) Serwer IngestionNode (1 szt.)
4) Serwer MonitoringNode (1 szt.)
5) Serwery ComputeNode (2 szt.)
6) Data Switch (2 szt.)
7) Management Switch (2 szt.)
8) Szafa rack 48u (2 szt.)
wraz z okablowaniem sieciowym oraz urządzeniami zasilającymi, z uwzględnieniem:
• dostawy do wskazanego przez Zamawiającego centrum przetwarzania danych na terenie
Katowic
• instalacji sprzętu w szafach wg instrukcji przekazanej przez Zamawiającego
• serwisu gwarancyjnego w/w sprzętu w okresie 3 lat od daty dostawy w modelu onsite next

business day

Szczegółowa specyfikacja techniczna wymaganego sprzętu znajduje się w załączniku nr 1
„Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia”.
Pozostałe wymagania:
• Termin dostawy przedmiotu zamówienia – nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania
zamówienia
Sposób przygotowania oferty:
Złożona oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres oferenta,
 datę sporządzenia,
 termin ważności oferty,

 termin dostawy przedmiotu zapytania,
 opis zakresu i sposobu realizacji usług gwarancyjnych,
 szczegółową specyfikację techniczną poszczególnych elementów (w odniesieniu do
poszczególnych pozycji tabeli załącznika nr 1 „Specyfikacja techniczna przedmiotu
zamówienia”),
 cenę całkowitą netto i brutto (sumarycznie oraz w rozbiciu na poszczególne pozycje tabeli
załącznika nr 1 „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia”).
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy nie spełnią wymagania terminu dostawy
przedmiotu zamówienia wskazanego w pozostałych wymaganiach.
Zakres wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 2 do oferty).
Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium, na które składają się: cena 100%.
Cena – cena netto towaru powiększona o koszt dostawy oraz usługi gwarancyjne.
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

PC 

CN
 100
CR

gdzie:
Pc – otrzymane punkty w kategorii ceny
CN – najniższa cena netto spośród złożonych ważnych ofert
CR – cena netto oferty rozpatrywanej

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający
powoła się na dodatkowy parametr – termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy
zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Termin składania ofert:
Termin składania ofert ubiega dnia 25.04.2018 o godz.10:00
Zapytania ofertowe w formie pisemnej powinny zostać złożone w siedzibie firmy 3Soft, przy
ul. Porcelanowej 23 w Katowicach. Dopuszcza się przesłanie oferty na adres poczty elektronicznej:
biuro@3soft.pl.
Wybór Oferenta:
Zastrzega się warunek złożenia zamówienia na dostawę przedmiotu zapytania od skutecznego
podpisania umowy o dofinansowanie z NCBiR.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela
Kamil Folkert
tel.: (32) 204 27 86
e-mail: biuro@3soft.pl

Załącznik nr 1. „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia”

L.P. TYP ELEMENTU

NAZWA

ILOŚĆ

SIEĆ

CPU

RAM [GB]

HDD

UWAGI

1

Serwer rack

NameNode

2

2x 10GE BASE-T ports
2x GE BASE-T ports

2x 12 core
>2.5GHz

128

2x 1TB NLSAS
2x300GB SSD

z zasilaniem

2

Serwer rack

DataNode

16

2x 10GE BASE-T ports
2x GE BASE-T ports

2x 16 core
>2.5GHz

128

4x 2TB NLSAS
2x300GB SSD

z zasilaniem, min. 12
slotów na dyski

3

Serwer rack

IngestionNode

1

MonitoringNode

1

2x 24 core
>2.5GHz
2x 12 core
>2.5GHz

4x 4TB NLSAS
2x300GB SSD
2x 1TB NLSAS
2x300GB SSD

z zasilaniem

Serwer rack

10GE BASE-T ports
GE BASE-T ports
10GE BASE-T ports
GE BASE-T ports

128

4

2x
2x
2x
2x

5

Serwer rack

ComputeNode

2

2x 10GE BASE-T ports
2x GE BASE-T ports

2x 24 core
>2.5GHz

256

4x 2TB NLSAS
2x300GB SSD

z zasilaniem

6

Przełącznik sieciowy

Data Switch

2

48x 10 GE BASE-T ports
4x 10 GE SFP+ ports
2x 40 GE QSFP+ ports

7

Przełącznik sieciowy

Management Switch

2

8

Szafa rack

Szafa rack 48U

2

48x GE BASE-T ports
4x 10 GE SFP+ ports
-

64

z zasilaniem

-

-

-

z zasilaniem

-

-

-

z zasilaniem

-

-

-

-

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań
………………………, dnia ……………
Wykonawca/pieczątka:

NIP…………………………………………………
REGON……………………………………………

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym (3Soft S.A.) osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającymi
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedery wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………….
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawca

