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Dotyczy : zapytania ofęrtowego.

Szanowni Państwo'

I. Informacje ogólne
l. Zamawiający: Główny InsĘtut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapfianie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówieil

Publicznych zdnia29 sIycznia2004r. (Dz. U. 22018 r. po2.1986).

il. opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa
sieciowego senwera plików NAS wraz z dwoma dyskami twardymi 4 TB

Zaoferowany sprzęt musi byó fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej,
niŻna 6 miesięcy przed jego dostarczeniem. ofęrowane urządzetia muszą byó dopuszczone
do użytku na terenie [IE.

Sieciołvy setnwer plików NAS _ 1 szt.

Dyski twarde 4 TB do serwera plików - 2 szt.

Min.2

2.5', ,3.5',

SATA 6 Gb/s

Min.2

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

Min. I Gb/s

poiędynczy wolumen, RAID 0' RAID 1' JBOD

ęxt4, ext3, FAT' NTFS

Min.2xUSB 3.0

Intęrfejs www
Windows, Linux, iOS

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

SSH, iSCSI, SNMP

obsłueiwana liczba dvsków

obsługiwane rozmjary dysków

Interfeis dvsku

I1ość portów LAN
Pamięć RAM

Szvbkość portów LAN

TTbvRAID

obsfusiwane sYstęmv olików

ZłaczaUSB

Zarządzanie

Obsfu siwane svstemv ooeracvine

obsfuga protokołów

Min.4 TB

2.5" lub3.5"

SATA 6 Gb/s

Min. 1 000 000 sodz.

Min. 64 MB

Min.5400 obr./min.

Min. 180 TB/rok

Poięmność

Rozmiar

Interfeis

MTBF

Pamięć podręczna

Prędkość obrotowa

Współczynnik obciążenia



W ofercie należv podać:

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

- Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych tj.: nnzwy
oferowanego produktu, producentao modelu, Pań Number, szczegółowy opis techniczny
zaoferowanego rorwiązania _ w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania,

- okresu gwarancji

Inne wvmagania:

termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiĄący wymaga rea|izacji
zamówienia w terminie do Żl dni od przyjęcia zamówięnia na warunkach DDP Incoterms
2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice,
Plac Gwarków I,Zespół Informatyki - FI (wjazd od Al. Korfantego 79).
Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30 dniowego tęrminu płatności' który będzie
liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do
wystawienia faktury będą podpisaneprzez obie strony protokoĘ odbioru ilościowo -
jakościowego'
warunki gwarancji i rękojmi - zamavłiający 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

Przyznawanie iloŚci punktów poszczególnym ofertom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady:

najilższa cęna brutto występująca w ofertach x l00
Xpunktów 

;;;#;;;;;;*"j
otrzymana iloŚć punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonanę
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku' Maksymalna ilośÓ punktów: 90.

b) okres Gwarancji :10oń
_ do 36 miesięcy - 0 pkt.
_ do 48 miesięcy _ 5 pkt.
- do 60 miesięcy - 10 pkt.

Ż. Zamawiający uznazanajkotzystniejszą i wybierze ofertę o najruższej cenie w zakresie danej
części, która spełnia wszystkie wymagania określonę w opisie przedmiotu zamówienia'
3. Cęna podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianię w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informuj ę, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie

powiadomieni i zostanie wdrozone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofeń
1. ofertę należy złoŻyć do dnia 06.06.Ż019 r. do godziny 13:00. ofertę można złoŻyó drogą

elektroniczną lub w siedzibie Zamavł iającego:
Główny InsĘtut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,
adres e-mail: makolczvk@gig.eu

Kontakt hąndlow:

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



2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegaó będą tylko te pozycje, które wpłyną do
Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego tozeznania Ęmku do dnia, w którym
upłynie tęrmin składania ofęrt.

3. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Wykonawcy o zŁoŻęnię wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia
terminu do udzięlenia odpowied zi pod rygorem odrzucenia oferty'

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnierua zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczpy.

5. ofertę naleŻy złożyÓ na załączonym formularzu ofeńowym. zał.1.

Z poważaniem

J



Załqczniknr 1

Nanła/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Adres:
NIP:
Regon:
Nr tel.:
Nrfaksu:
Adres e-mail:
Nazwa banku:
Nr rachunku

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

F'ORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofeńowe z dnia 29.05.2019 r. na dostawę sieciowego serrwera
plików NAS wraz z dwoma dyskami twardymi 4 TB oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z warunkamtzau,artymiwlw zapyIaniu ofertowym za kwotę:

- okres gwarancji: .....
*lnależy wpisać 36 lub 48 lub ó0 miesięcy/

oświadczenie Wykonawcy:

oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty rea|izacjiprzedmiotu zamówienia
oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawartew Zapytaniu ofeńowym
oświadczam, Że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sp orządzenie niniej szej oferty
oświadczam, że lznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty
złoŻenia oferty
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Wartość
ogółem brutto

w PLN

9

Kwota
Podatku

VAT
w PLN

8

Stawka
(%)

Podatku
VAT

7

Wartość
ogółem
netto

w PLN

6

Cena
jedn.
netto

w PLN

5

Ilość

4

Jednostka
miary

3

opis oferowan ego urządzenia

,,

Nazwa przedmiotu zamów ięnia l
modeV producent /PN/
szczegółowy opis techniczny

1

Lp.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO



Zgodnie z aft. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzętwarzarLiem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L l 19 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo''' informuję, że:
. administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest:

G łów ny I ns Ętut G órni'ctw a
Plac Gwarków l
40 - 166 Katowice

. inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwa jest Pani:
mgr Katarzyna Kąreł, e-mail: gdpr@.gig'eu.

. Pani/Pana dane osobowe przętwarzanę będą na podstawie art. 6 ust' 1 lit. c RoDo w celu zu,iązanym
nini ej szym zap7Ąaniem o fertowym

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię
dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. _ Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)

. Pani/Pana danę osobowe będą przechowyvvane przez okres 4 lat od dnia zakoflczenia postępowania
dotyczącego niniejszego zapytania, a jeŻeli czas trwania umowy przekacza 4 |ata' okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;

t w odniesięniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanię do ań.22 RoDo;

. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych l;

na podstawie art. 18 RoDo prawo Żądania od administratora ogranłczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzęŻeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo 2;

prawo do wnięsienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna PanilPan, że
przet:warzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruSza przepisy RoDo;

. nię przysfuguje Pani/Panu:
w związku z art. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art' 20 RoDo;
na podstawie art, 21 RoDo prawo sprzeciwuo wobec przetvłarzania danych osobowych' gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. ó ust. 1

lit. c RODO.
oświadczenie wykonawcy w zakresię wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub

art. 14 RODO

oświadczam,Żewypełtiłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RoDo3 wobęc osób
ftzycznych, od których danę osobowę bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówięniaa.

(miejscowość, data) (podpis os oby uprawnionej)

lłyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku zapytania ofertowego ani zmianq
postanowień umov)y.
2l|yjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechow1'+vania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi ną ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państna członkowskiego.
'toąorządzenię Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 zdn|a27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.201ó' str. 1).
a W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4lub art. 14 ust.5 RoDo treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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