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Zaproszenie do składania ofert  
dotyczy: dostawy sprz�tu komputerowego w ramach projektu nr WND-RPLD.04.03.00-00-031/09,  

pn. „Rozwój Adad Systems poprzez wykorzystanie nowoczesnych narz�dzi ICT i wdro�enie usług on-line”,  
 
I. Dane Zamawiaj�cego. 

 
Dane do fakturowania:     Dane do korespondencji i dostawy: 
Adad Systems Anna Podsiadło    Adad Systems   
ul. Cebertowicza 51     ul. Morgowa 4  
91-164 Łód�      91-223 Łód� 
NIP 726-012-75-05     budynek: Chemikolor S.A. p.IV  

 
Osoba upowa�niona do kontaktu z Oferentem: 
Tomasz Gałka, tel. 42 61 15 800, tgalka@adad.com.pl  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Serwer z oprogramowaniem – 1 szt. 

- monta� w obudowie stela�owej typu RACK 19” 
- minimum 1 x Intel® Xeon™ Quad-Core 
- płyta główna pozwalaj�ca na zamontowanie drugiego procesora 
- minimum 4GB pami�ci RAM ECC 
- kontroler RAID S-ATA II (RAID 0/1/5/10) 
- dyski twarde S-ATA II o minimalnej wielko�ci 250GB 4 szt. 
- karty sieciowe 1000MB 2 szt. 
- nap�d DVD 
- gwarancja z opcj� door-to-door  
- system operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 64bit 
- licencje klienckie dla 10 u�ytkowników 

2. Switch oraz router z wbudowanym firewallem – 1 szt. 
- 24 porty 
- gigabit ethernet 
- monta� w obudowie stela�owej typu RACK 19” 

3. Monitor LCD – 1 sztuka 
- przek�tna ekranu minimum 19” 

4. Komputer przeno�ny wraz z oprogramowaniem – 4 szt. 
- system operacyjny Windows 7 w wersji Professional 
- procesor dwurdzeniowy 
- minimum 2GB pami�ci RAM 
- dysk twardy minimum 160GB 
- przek�tna ekranu minimum 14,1” maximum 15,6” 
- nap�d optyczny DVD±RW DL 
- opcjonalna stacja dokuj�ca 

5. Zasilacz awaryjny typu UPS – 1 szt. 
- monta� w obudowie stela�owej  typu RACK 19” 
- moc wyj�ciowa minimum 1500VA 
- napi�cie wyj�ciowe 230V 
- zł�cze USB umo�liwiaj�ce zarz�dzanie 
- minimum 4 gniazda wyj�ciowe IEC 320 C13 
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6. Laserowa drukarka kolorowa – 1 szt. 
- karta sieciowa - wbudowany interfejs Fast Ethernet 10/100 
- format A4 
- druk dwustronny (duplex) 

7. Instalacja serwera, komputerów, instalacja oprogramowania 
 

III. Miejsce i termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa 10.03.2010 r. do godz.24:00. Decyduj�ce znaczenie dla oceny zachowania powy�szego terminu 
ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiaj�cego, a nie data jej wysłania. Oferty nale�y składa� za po�rednictwem poczty 
elektronicznej na adres wskazany w punkcie „Dane Zamawiaj�cego  dotycz�cym osoby uprawnionej do kontaktu. 
 

IV. Opis kryteriów oceny ofert 
1. cena i koszty eksploatacji – waga 40% 
2. zastosowane technologie i jako�� wykonania – waga 20% 
3. warunki serwisu i gwarancji – waga 40% 

 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia: w ci�gu 7 dni roboczych od podpisania umowy. 
Wykonawca zapewni dostaw� towarów w ilo�ci zgodnej z zamówieniem.  
 

VI. Sposób porozumienia si� z wykonawcami oraz przekazania o�wiadcze� i dokumentów 
Wszelkiego rodzaju o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiaj�cy i Oferenci przekazuj� za 
po�rednictwem poczty elektronicznej. Dla Zamawiaj�cego na adres wskazany w punkcie I. „Dane Zamawiaj�cego” jako adres 
poczty elektronicznej osoby upowa�nionej do kontaktu. Dla Oferenta na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej w 
ofercie jako osoba upowa�niona do kontaktu. 
Oferty nale�y składa� za po�rednictwem poczty elektronicznej w formie plików zał�czonych do korespondencji. Pliki powinny 
by� zapisane w formacie umo�liwiaj�cym odczytanie ich tre�ci np. pdf.  
Korespondencj� uwa�a si� za zło�on� w terminie, je�eli jej tre�� dotarła do Zamawiaj�cego przed upływem wyznaczonego 
terminu i fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony na wskazany adres poczty elektronicznej Oferenta. 
Informacja o wyniku post�powania przetargowego albo o jego zamkni�ciu bez dokonania wyboru zamieszczona zostanie na 
stronie internetowej Adad Systems w sekcji dotycz�cej realizacji projektu. 
 

VII. Uwagi 
 
Oferta powinna: 

• posiada� dat� sporz�dzenia i dat� wa�no�ci,  
• zawiera� dane Oferenta i wskazan� osob� upowa�nion� do kontaktu.  

 
Do oferty nale�y doł�czy� projekt umowy dostawy zawieraj�cy: 

• o�wiadczenie o pochodzeniu sprz�tu z oficjalnego kanału dystrybucji w Polsce, 
• szczegółow� specyfikacj� oferowanego sprz�tu z cenami netto oraz brutto wyra�onymi w PLN, 
• informacje o warunkach gwarancji i serwisu sprz�tu obj�tego ofert�, 
• informacje o terminie dostawy i sposobie płatno�ci, 
• informacje o warunkach instalacji przedmiotu zapytania w miejscu wskazanym przez Zamawiaj�cego. 

 

Dopuszcza si� składanie ofert cz��ciowych. 
Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do odwołania lub uniewa�nienia przetargu a tak�e zmiany jego warunków na ka�dym 
etapie post�powania bez podania przyczyn. 
Do prowadzenia post�powania przetargowego nie stosuje si� przepisów ustawy – Prawo zamówie� publicznych. 

 
Anna Podsiadło 


