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Dotvczv : Wsteoneso zaovtania ofertoweso w celu ustalenia wartości zamówienia dla olanowaneso
postępowania przetargowęgo

Zakap dla części II realizowany będzie w ramach projektu : 
'oOpracowanie 

i demonstracja
technologii hydro_ otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnegona
świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko. /akronim: Development and demonstration of
Hydro Borehole Technology to improve the competiveness of Brown coalexcavating techniques
worldwide and to minimize their environment al impast/ HydroCOAL Plus

Szanowni Państwo'

Zwracamy się z prośbą o wstepna ofertę na dostawę sieciowych serwerów plików NAS
wrazz dyskami.

Należv oodać:
- Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena wirrna obejmowaó koszty opakowania, transpońu

iubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT,
- model oferowanego sprzętrr/ PN, szczegółowy opis techniczny
- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,
- Okres gwarancji,
- Warunki płatności.

Zamawiai acv donu szcz^ m ożliwość skład a n ia ofert cześciowych

o pis przed miotu zd mówienia :

Część I

Sieciowy serwer plików NAs (1 szt.) wraz z dwoma dyskami

twardymi 4 TB

Sieciowy serwer plików NAs - 1 szt.

Min.2

? 5ll ą 5ll

SATA 6 Gb/s

Min.2

Min. 4 GB z możliwoŚcia rozbudowy do min. 6 GB

Min. 1Gb/s

ooiedynczv wolumen. RAID 0, RAID I, JBOD

ęxt4,ext3, FAT' NTFS

Min.2xUSB 3.0

Intęrfęis Www

Windows. Linux. iOS

obsługiwana liczba dysków

obsługiwane rozmiary dysków

Intęrfeis dysku

I1ość portów LAN

Pamięć RAM

SzybkoŚć portów LAN

TTbvRAID

obsfusiwanę systemy plików

ZłączaUSB

Zarzadzanię

obsługiwane systęmy operacyine
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CIFS/SMB, AFp, NFS, FTp, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet,

SSH, iSCSI, SNMP
obsfuga protokołów

Dyski twarde 4 TB do serwera plików - 2szt

Część II

Sieciowy serwer plików NAs (1 szt.) wraz z dwoma dyskami

twardymi 2 TB

Sieciowy serwer plików NAs - 1 szt.

Dyski twarde 2 TB do serwera plików - 2szt

Min.4 TB

2.5" Iub 3.5"

SATA 6 Gb/s

Min. 1 000 000 eodz.

Min. 64 MB

Min. 5400 obr./min.

Min. 180 TB/rok

ęmnosc

Rozmiar

Interfejs

MTBF

Pamięć podręczna

Prędkość obrotowa

Współczynnik obciązenia

Min.2
? sll ą 5ll

SATA 6 Gb/s

Min.2

Min. 4 GB z moŻliwością rozbudowy do min. 6 GB

Min. I Gb/s

poiedvnczv wolumen. RAID 0. RAID 1. JBOD

ęxt4. ęxt3. FAT. NTFS

Min.2xUSB 3.0

Intęrfęis www
Windows" Linux. iOS

CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet,

SSH, iSCSI. SNMP

obsługiwana liczba dysków

obsfu giwane r ozmiary dysków

Interfeis dvsku

IloŚc portów LAN
Pamięć RAM

Szvbkość oortów LAN
Trvbv RAID

obsfu siwane svstemY olików

ZłączaUSB

Zarządzanie

obsłusiwane svstemv operacvlne

obsfuga protokołów

Min.2 TB

2.5" lub3.5"

SATA 6 Gb/s

Poięmność

Rozmiar

Intęrfęis
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Min. 1 000 000 eodz.

Min.64 MB

Min. 5400 obr./min.

Min. 180 TB/rok

MTBF

Pamięć podręczna

PrędkoŚć obrotowa

Współczrmnik obciążenia

Miejsce i termin składania ofert

\l/o+anno nfprłp ną1ąźlt zlnżltó

w siedzibie Zamavł iającego :

ńn ńnic 14lo5/)o19 r

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków t,40-166 Katowice
adres e-mail: makolczyk@gig.eu

drogą elektroniczną lub

mgr irrŻ.MarzęnaKolczyk - tel. (32) 259 23 42- e-mail': mako|czyk@gig.eu

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

Handlowego
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Załączniknr I

Wstepna oferta na dostawę
lnaleŻy podać nr i/lub nazwę części/

Nanva/Imię i Nanvisko Wykonawcy:

Adres: ...
Nr tel.: ...
Nr faksu:
Adres e-mail:
Osoba do kontaktu:

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: .............
Okres gwarancji:
Warunki płatności:

oŚWIADCZENIE RoDo DLA wYKoNAwcY

. Zgodnie z art. L3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27

kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związkuzprzętwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne

rozporządzenię o ochronię danych) (Dz.IJrz. UE L 119 z04.05.20l6' str. l), dalej ,,RoDo'', informuję,
zę: administratorem danych osobowych wYKoNAwCY jest: Główny InsĘtut Górnictwą, Plac
Gwąrkówl,40 - l66 Katowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictyva jest Pani:

mgr Katarzyna Kareł, e-m'ail: gdpr@,gig.eu.
Dane osobowe WYKoNAWCY przetwarzanę będą na podstawie arl 6 ust. 1 lit. c RoDo w cęlu
zw iązany m niniej szym wstępnym zapfianiem o ferto wym,
odbiorcami danych osobowych wYKoNAwCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacj a dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego
Dane osobowe wYKoNAwCY będą przechowywanęprzęz okres 4 lat
w odniesięniu do danych osobowych wYKoNAwCY decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKoNAWCY ;

- na podstawię ań. 16 RoDo prawo do spiostowania danych osobowych WYKoNAWCY l;

- na podstawię art. 18 RoDo prawo ządania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzęŻęttiem przypadków, o których mowa w art' l8 ust. 2 RoDo 2;

prawo do wniosienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy WYKoNAwcA
lzna, Że pr zetw ar zanie danych o sobowych P ani lP ana dotyczących nanxza przep isy RoD o ;

WYKONAWCY nie przystuguje:

I

I

I
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Wartość
ogółem brutto

w......

9

Kwota
podatku
VAT

8

Stawka
(%)

podatku
VAT

7

Wartość
ogółem
netto

6

Cena
jedn.
netto

5

RAZEM:

Ilośó

4

.Iednostka
miary

3

Nazwa przedmiotu
zamówienia/ model/
producent/typ/PN/

szczegółowy opis techniczny /
,,

Lp.

I



_ w zwiąZlęu z art. 17 ust' 3 lit' b, d lub ę RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszeniadanych osobowych, o Lr1órym mowa w art. 20 RoDo;

na podstawie art, 2l RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wYKoNAwCY jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Miejscowość, data

'Wyjaśnienie: skorzystanie z prawą do sprostowania nie może skutkowąć zmianq wyniku wstępnego
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przet'warzania nie mą zastosowanią w odniesieniu do przechowywanią, w ceht
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby Jizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego'
3rozporządzenię Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20l6l6"t9 zdnia2't kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz' Urz. UE L l l9 z 04'05.2016' str' 1).
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