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Dotvczy : zaplrtania ofertoweqo.

Szanowni Państwo,

I. Informacje ogólne
l. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Zapylanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
Ż, Do niniejszego zap5Ąanie ofęrtowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówięit

Publicznych z dniaŻ9 styczniaŻ)}4 r. (Dz. U' zŻ0I8 r' poz.1986).
3. Zaklp dla 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

il. opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa
sieciowego serwera plików NAS wraz z dwoma dyskami twardymi 2 TB

Zaoferowany sprzęt musi byó fabrycznie nowy' nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej,
niż na ó miesięcy przed jego dostarczeniem. oferowane urządzenia muszą byó dopuszczone
do użytku na tęrenie UE.

Sieciowy serwer plików NAS - 4 zatoki - l szt.

Min.4

2.5 ll 3.5"

SATA 6 Gb/s

Min.2

Min' 4 GB z możliwością rozbudowy do min. 6 GB

Min. l Gb/s

poiędynczy wolumen' RAID 0' RAID 1. JBOD

ext4, ext3, FAT, NTFS

Min.2xUSB 3.0

sWWW

Windows. Linux. iOS

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

SSH, iSCSI, SNMP

obsfugiwana liczba dysków

obsfugiwanę rozmiary dysków

Interfeis dysku

I1ość portów LAN
Pamięć RAM

Szybkość portów LAN
TTbvRAID

obsługiwanę svstęmy plików

ZlaczaUSB

Zarządzanie

obsłueiwane systemy operacvine

obsługa protokołów



Dyski twarde 2 TB do senw€ra plików -Ż szt.

Min.2 TB

2.5" lub 3.5"

SATA 6 Gb/s

Min. I 000 000 eodz.

Min. 64 MB

Min.5400 obr./min.

Min. 180 TB/rok

emnoŚć

Rozmiar

Interfeis

MTBF

Pamięć podręczna

Prędkość obrotowa

Współczynnik obciązęnia

W ofercie należv podać:

cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmowaó koszĘ opakowania, transpońu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

- Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych tj.: nan]vy
oferowanego produktu' producentao modelu, Part Number, szczegółowy opis techniczny
zaoferowanego romłiązania - w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniej sze go zapy tania,

- okresu gwarancji

Inne wvmagania:

termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji
zamówienia w terminie do 21 dni od przyjęcia zamówienia na warunkach DDP Incoterms
2010 do oznaczoflego miejsca wykonania tj. Główny lnstytut Górnictwa, 40-166 Katowice,
Plac Gwarków 1' Zespół lnformatyki - FI (wjazd od Al. Korfantego 79).
Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie
liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do
wystawienia faktury będą podpisanę przez obie strony protokoĘ odbioru ilościowo _
jakościowego.
waruŃi gwarancji i rękojmi - zamawiający wymaga min. 36 miesięcznej gwarancji na
dostarczony sprzęt

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto:90 oń

Przyznawanię ilości punktów poszczególnym ofęrtom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady',

lajniŻsza cena brutto występująca w ofęrtach x 100
X punktów 

;;;;il;;;;;;;;;;.*
otrzymana ilość punktów pomnożona zostanię przęz wagę krytęrium rj. 90%' Wyliczenie zostanie dokonane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 90.

b) Okres Gwarancji :10"ń
_ do 36 miesięcy - 0 pkt.
- do 48 miesięcy - 5 pkt.
_ do 60 miesięcy _ 10 pkt.

2. Zamawiający vzna zanajkorzystniejszą i wybierze ofertę o mjruższej cenie w zakesie danej
części, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacjizamówienia.
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4. lnformuj ę, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie
powiadomieni i zostanie wdrożone przy gotow anie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofeń
1. ofertę naleŻy złoŻyć do dnia 12.06'2019 r. do godziny 13:00. ofeńę można złoŻyć drogą

elektroniczną lub w siedzibie Zamavł iającego :

Główny InsĘtut Górnictwao
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,

adres e-mail: makolczyk@sig.eu
Kontąkt handlow)ł:

Marzęna Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- ę-mail makolczvk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegaó będą tylko te pozycje, które wpĘną do
Zamauliającego w okresie od dnia wszczęcianiniejszego rozeznaniarynku do dnia' w którym
upłynie termin składania ofert.

3. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących tręści złoŻonej oferty oraz do wyznaczenia
terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienta zap5Ąania ofeńowego w kaŹdej chwili,
bez podania przyczyny.

5. ofertę należy złożyó na załączonym formularzu ofeńowym. zał.1 .

Z poważaniem

Dział Handlowy
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