
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Cel zamówienia. 

Celem zamówienia jest zakup serwerów wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi wykazanymi 
w niniejszym zapytaniu. Serwery będą służyły do przygotowywania koncepcji, a następnie projektowania 
urządzeń, ich konstrukcji i podzespołów mechanicznych oraz dokonywania niezbędnych obliczeń. Ww. sprzęt 
musi być fabrycznie nowy, przeznaczony do sprzedaży na rynku polskim.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów mających na celu sprawdzenie poprawności 
funkcjonowania proponowanego sprzętu z obecnie użytkowanym oprogramowaniem w przedsiębiorstwie 
w tym między innymi NX CAM oraz programów PLM. 

 

Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia są dwa serwery:  

1. Serwer aplikacyjny, 
2. Serwer bazodanowym. 

 
1. Podstawowe minimalne wymagania techniczne – serwera aplikacyjnego: 

Typ: Serwer aplikacyjny typu Rack 2U. 
Procesor: wielordzeniowy min. 4 rdzenie, minimalna liczba wątków 8, minimalna bazowa częstotliwość 

procesora 3.00 GHz,  z obsługą pamięci z korekcją błędów (ECC), który otrzymał  w teście PassMark / CPU 
Benchmark min. 9090 pkt; (wynik dostępny na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html - parametr CPU Mark). 

Pamięć operacyjna RAM: co najmniej 32 GB typu DDR4 2133MHz ECC.  
Minimalne parametry pamięci masowej: 2x300GB 2.5” 15k SAS + 5x600GB 2.5” 10k SAS 6G dyski typu hot-
plug. 
Kontroler: RAID H730. 

Kontroler: iDRAC8 Enterprise. 
Zamykana ramka na kluczyk uniemożliwiająca wyjęcie dysków. 
Producent serwera zapewnia możliwość instalacji (w wybranych modelach) modułu podwójnych kard SD 
pracujących w trybie RAID 1. 
Interfejs sieciowy: Liczba portów Ethernet 4. 
Standard interfejsu: sieciowego [Mbps] 10/100/1000. 
Liczba portów zarządzających: 1. 
Złącza z tyłu obudowy: Liczba portów USB 3.0 z tyłu - 2 szt. 
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu - co najmniej 1 szt. 
Liczba portów VGA z tyłu - co najmniej 1 szt. 
Liczba portów LAN z tyłu - co najmniej 4 szt. 
Liczba portów USB 2.0 z przodu - co najmniej 2 szt. 
Liczba portów VGA z przodu - 1 szt. 
Karta graficzna zapewniająca rozdzielczość co najmniej 1280x1024 
Zasilacz typu hot-swap PSU. 
Liczba zasilaczy 2. 
Moc zasilacza co najmniej 750[W]. 
Sprawność zasilacza co najmniej [%] 90. 



Oprogramowanie Windows Serwer 2012 R2 Standard 
 

Czas gwarancji: co najmniej 3 lata dla firm i instytucji z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu 
roboczym. Możliwość przedłużenia gwarancji. 
Typ gwarancji: on-site. 

2. Podstawowe minimalne wymagania techniczne – serwera bazodanowego: 

Typ: Serwer bazodanowy typu Rack 1U. 

Procesor: wielordzeniowy min. 4 rdzenie, minimalna liczba wątków 8, minimalna bazowa częstotliwość 

procesora 3.00 GHz,  z obsługą pamięci z korekcją błędów (ECC), który otrzymał w teście PassMark / CPU 

Benchmark min. 9090 pkt; (wynik dostępny na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html - parametr CPU Mark). 

Pamięć operacyjna RAM: co najmniej 16 GB typu DDR4 2133MHz ECC. 

Minimalne parametry pamięci masowej: 4 x 300GB 2,5” 15k SAS dyski typu hot-plug.  

Kontroler: RAID H730. 

Kontroler: iDRAC8 Enterprise. 

Zamykana ramka na kluczyk uniemożliwiająca wyjęcie dysków. 

Producent serwera zapewnia możliwość instalacji (w wybranych modelach) modułu podwójnych kard SD 

pracujących w trybie RAID 1. 

Interfejs sieciowy: Liczba portów Ethernet 4. 

Standard interfejsu: sieciowego [Mbps] 10/100/1000. 

Liczba portów zarządzających: 1. 

Złącza z tyłu obudowy: Liczba portów USB 3.0 z tyłu - co najmniej 2 szt. 

Liczba portów COM (RS-232) z tyłu - co najmniej 1 szt. 

Liczba portów VGA z tyłu - co najmniej 1 szt. 

Liczba portów LAN z tyłu – co najmniej 4 szt. 

Liczba portów USB 2.0 z przodu - co najmniej 2 szt. 

Liczba portów VGA z przodu - 1 szt. 

Karta graficzna zapewniająca rozdzielczość co najmniej 1280x1024. 

Zasilacz typu hot-swap PSU. 

Liczba zasilaczy 2. 

Moc zasilacza co najmniej [W] 550. 

 

Oprogramowanie Windows Serwer 2012 R2 Standard. 

Czas gwarancji:  co najmniej 3 lata dla firm i instytucji z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu 
roboczym.  Możliwość przedłużenia gwarancji. 
Typ gwarancji: on-site 

Oprogramowanie podstawowe dla serwerów Windows 2012 R2 Standard wraz z co najmniej 4 licencjami 
SQLCAL oraz co najmniej 4 licencjami CAL. 

 Kod CPV 

48820000-2 

Nazwa kodu CPV 

Serwery 

Harmonogram realizacji zamówienia. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/serwery-7328/


Okres realizacji zamówienia – do 8 czerwca 2017r.  

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. 

 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać poczta na adres siedziby Zamawiającego w nieprzejrzystej 

kopercie, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 

oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do termin otwarcia ofert. 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres Zakłady 

Automatyki POLNA S.A. ul Obozowa 23, 37-700 PRZEMYŚL niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone 

nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

Oferta na zadanie pn. „Zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem podstawowym”  

3. Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2017r. o godz. 13.00. Oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.05.2017r. o godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego. Odczytanie 
ofert na głos zostanie zarejestrowane na dyktafonie. Po odczytaniu wszystkich ofert nastąpi spisanie 
protokołu z otwarcia i podpisanie przez osoby w nim uczestniczące. 

5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do 
siedziby Zamawiającego  

Dodatkowe warunki 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania 
ofert oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku 
unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 
Zamawiającego.  

2. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń/dokumentów lub dołączenie ich w niewłaściwej formie 
lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty. 

3. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako 
najkorzystniejsza. 

4.  W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego 
oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały 
oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe 
nie mogą zawierać wyższych cen niż zaoferowane w pierwotnych ofertach. 

6. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie http://www.polna.com.pl, 
http://rpo.podkarpackie.pl   

7. Każdy z oferentów zostanie poinformowany w formie pisemnej bądź drogą mailową o wyniku 
postępowania. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
b) Dodatkowe oświadczenia, certyfikaty - deklaracja zgodności CE. 

 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji. 

http://www.polna.com.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/


Ocena złożonych w ramach postępowania ofert będzie odbywała się według następujących kryteriów: 
 
Kryterium dopuszczające do oceny oferty: 
a) spełnienie wymagań formalnych – przedstawienie wszystkich wymaganych informacji w sposób określony      
    w niniejszym zapytaniu, 
b) spełnienie wszystkich wymagań parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Wymagania formalne: 
1. Oferta powinna zawierać informację: 
- dane adresowe i kontaktowe oferenta, 
- opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów zapytania ofertowego, 
- wartość oferty netto, brutto, 
- terminie dostawy, 
- okres gwarancji, 
- czas reakcji serwisu, 
- termin ważności oferty,  
- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
2. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 
przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego 
przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 
 
3. Złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń/dokumentów i dołączenie ich w odpowiedniej formie oraz 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu. 
 
4. Termin dostawy – do dnia 8 czerwca 2017r. 
 
Kryterium podlegające ocenie po spełnieniu kryterium dopuszczającego:  
a) czas reakcji serwisu, 
b) całkowita cena netto, 
c) okres gwarancji. 
 
Oferty nie spełniające wszystkich ww. kryteriów zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie 
punktowej. 
 
Kryterium oceny ofert dopuszczonych do procedury konkursowej:  

Czas reakcji serwisu (interwencja na terenie „POLNA” S.A.) 50 pkt. 

a) najkrótszy czas reakcji 50 pkt, 
b) drugi czas reakcji 25 pkt, 
c) trzeci czas reakcji 10 pkt, 
d) czwarty i ostatni czas reakcji 0 pkt. 
 
Całkowita cena netto – 40 pkt. 
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 
P = (Cmin/Coferty rozpatrywanej x 40%) x100 
gdzie: 
P – liczba punktów dla oferty w kryterium „cena”, 
Cmin– najniższa całkowita wartość oferty netto (w PLN), zaproponowanych przez Wykonawców, 
Coferty rozpatrywanej –całkowita wartość oferty rozpatrywanej netto (w PLN), 
 

Okres gwarancji 10 pkt. 

a) najdłuższy okres 10 pkt, 
b) drugi termin gwarancji 5 pkt, 
c) trzeci i następny 0 pkt. 



Zamawiający wybierze ofertę, która po spełnieniu wszystkich warunków parametrów technicznych otrzyma 
najwyższą punktację. 

Termin składania ofert 

1.Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2017, godz. 13:00. 
Oferty złożone po terminie oraz nie spełniające wymogów podanych w opisie przedmiotu zamówienia nie 
będą rozpatrywane. 
2. Miejsce składania i otwarcia ofert: kompletna oferta powinna być składana drogą listową za 
pośrednictwem poczty (listem poleconym), kurierem lub osobiście w zamkniętej kopercie; na adres firmy: 
Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. ul Obozowa 23, 37-700 Przemyśl. 
3. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 
4. Minimalna ważność oferty: 90 dni 

Wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają 
podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawcą, 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, 
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, albo we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 


