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Wrocław, dnia 13.11.2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/2014 

 

W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

projektu pn.: „Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego rozwój 

współpracy miedzy Nova Telecom Sp. z o.o. a przedsiębiorstwami kooperującymi”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. Wspieranie działania elektronicznego 

biznesu typu B2B, zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu i urządzeń. 

 
 
Zamawiający 
 
Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Jerzmanowska 17/16 

54-530 Wrocław 

KRS: 0000348766 

 

 

Przedmiot zapytania ofertowego 
 
 
Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu i urządzeń zgodnie z poniższą specyfikacją. 
Sprzęt musi posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: 
 
 
 

LP NAZWA SPRZĘTU 
LICZBA 

SZT. 
OPIS 

1 Serwer główny 4  
Specyfikacja techniczna:   
 
Serwer RACK 1U:   
 

− procesorem Intel® Xeon® serii E5,   
− minimum 8GB Ram,   
− dysk minimum 300GB 7.2K RPM (hot 

plug).  
− bez systemu operacyjnego  
− nowej generacji z jednym gniazdem 

procesora zapewniający odpowiednie 
połączenie wydajności, dostępności i 
energooszczędności  
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− nie gorsze niż Dell PowerEdge R320, 
− posiadające funkcje klasy korporacyjnej 

serwera PowerEdge™ R320   
− w obudowie 1U do montażu w szafie 

serwerowej,   
− zoptymalizowany pod względem obsługi 

najważniejszych aplikacji biznesowych 
 

2 Macierz dyskowa do 
archiwizacji CDR 

1  
Specyfikacja techniczna: 
 

 nie gorsza niż Macierz 10TB PowerVault 
MD1000 

 pojemność nie mniejsza niż 10TB=5x2TB 
SATA 7,2. 

 możliwość rozbudowy do 15 dysków 3,5" 
SAS SATA 

 sprzętowy RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. 

 kompletny zestaw wraz z kontrolerem do 
serwera. 

 Gwarancja NBD 30 miesięcy. 

 Dyski na gwarancji producenta - 3 lata 

3 Zasilacz awaryjny UPS 1  
Specyfikacja techniczna:  
  

− napięcie wyjściowe 230 V, przy mocy 
wyjściowej min 3000 VA.   

− wyposażony przez producenta w 
oprogramowanie zarządzające 

− możliwość zamontowania w szafie 
serwerowej 19”   

4 Szafa serwerowa 1  
Specyfikacja techniczna: 
 

− Rack 19”, 42U 600x1000 z drzwiami    
− 4 x Półki mocowane tył i przód (do 

cięższych elementów)   
− 2 x Lista zasilająca minimum 8 gniazd 19” 
− 2 x Organizator kabli grzebieniowy 19”  
− 1 x Szuflada do szafy 19” 
− 1 x Panel z wentylatorami 
− Zestaw kabli RJ45 : 10 x 3 m , 5 x 2 m 
− 1 x Switch 16 Gigabit Ethernet - 

niezarządzalny  
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Kryteria wyboru ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium 100% cena. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

I. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie muszą być złożone na formularzu  stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i zawierać: 

1. Dane oferenta: 

a) pełna nazwa podmiotu 

b) adres 

c) adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu 

d) KRS/NIP/REGON                      

 

2. Datę sporządzenia oferty 

3. Cenę netto oraz cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie  

z niniejszym zapytaniem 

4. Datę ważności oferty (nie mniej jak 14 dni) 

5. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego określony w dniach - jednak nie 

później niż do 19 grudnia 2014 r. 

6. Podpis i pieczęć firmową 

 

Termin i sposób składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 20.11.2014 do godz. 18:00 w formie elektronicznej na adres 

remigiusz.rapacz@novatelecom.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie 

Nova Telecom Sp. z o.o. we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowskiej 17/16 

 

Zapytanie ofertowe zamieszono również na stronie internetowej: www.novatelecom.pl   

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY: 

Remigiusz Rapacz 

tel. 530-537-800 

email: remigiusz.rapacz@novatelecom.pl  

 

  

mailto:remigiusz.rapacz@novatelecom.pl
http://www.novatelecom.pl/
mailto:remigiusz.rapacz@novatelecom.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 13.11.2014 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Dane oferenta 

1. Pełna nazwa podmiotu……………………………………………..………………………… 

2. Adres……………………………………………….…………………………………………... 

3. Adres poczty elektronicznej……………………………………………………..…………… 

4. KRS/NIP/REGON……………………………………………………..………..…………….. 

5. Nr telefonu …………………………………………………………………………………….. 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie: Analizy przed-wdrożeniowej 

w ramach projektu: „Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego rozwój 

współpracy miedzy Nova Telecom Sp. z o.o. a przedsiębiorstwami kooperującymi”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. Wspieranie działania elektronicznego 

biznesy typu B2B, składamy ofertę : 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena netto [PLN] 
Cena brutto 

[PLN] 

1 Serwer główny   

2 Serwer zapasowy    

3 Kolektor danych etelko   

4 Kolektor danych Lovo   

5 Macierz dyskowa do archiwizacji CDR   

6 Zasilacz awaryjny UPS   

7 Szafa serwerowa   

 RAZEM   

    

 Data sporządzenia oferty   

 Data ważności oferty   

 
Termin wykonania przedmiotu 

zamówienia 
  

 

 

 

Podpis i pieczęć Oferenta …………………………………………………………………… 


