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zapytanie o ofeńę: dostawa selwera
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/Sfzozą
l. zapytujący: Hodowla Zarodowa zwielząt ,,Żolędfiica" sp, z o,o, z siedzibą W Zołędnicy 41,
63-900 Rawicz, tel, 655466700, łax 655466702, hzz(at)zolednica,pl, NlP 699-001-02-64,
zarejestrowana W Rejestże PrzedsiębiorcóW prowadzonym pżez Sąd Rejonowy Poznań -
NoWe Miasto i Wilda W Poznaniu, lx Wydział Gospodarcży Krajowego Rejestru sądowego pod

numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dwoleckiego - Prezesa
Zażądu i Adama Kośmid? - Członka zalządu.

ll. lnformacie ogólne:
1 , oferujący nie sto§uje pży zamóWieniu plzepisóW ustawy o zamóWieniach publicznych
2, Niniejsza ofeńa opańa jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23.04,1964 Kodeks cywilny
3, oferujący zastrzega sobie prawo do §Wobodnego Wyboru oferty, prowadzenia dalszych

negocjacji z Wybranymi kontrahentami, unieważnienia ofeńy W części lub całości i
niedokonania Wyboru bez podania przyczyn.

lll. Przedmiot zapytania:
1, Dostawa selwera (fabrycznie nowy)
2, Paramętry: załącznik
3, opis pżedmiotu zamóWienia jest dostępny na WWW.zolednica,pl (zamóWienia i Pżetargi)
4, Miejsce dostawy: ŻoĘdnica 41 , 63-900 Rawicz
5. Dostawa towaru| na koszt i po stronie oferenta
6, Termin dostawy przedmiotu ofeńy| 30 dni od daty zamóWienia,

lV. Termin, miejsce złoźenia iWybór oferty
1, ofeńę należy złożyc Wformie pisemnej
2. oferta musi zawierać| pełną specyfikacię oferowanego przedmiotu, cenę netto W PLN,

termin płatności, termin do§tawy, Warunki g!flarancii i se]Wisu,
3. ofeńy należy składać do dnia 17.02"2020 r. do godz. l1.00
4. Dopuszcza się możliwość pze§yłania ofeń za pomocą poczty elektronicznej

(hzz(at)zolednica.pl)
5. Termin związania ofeńą Wynosi 7 dni, a bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się Wraz z

upływem terminU składania ofeń
6. zastzegamy sobie prawo do plzyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, prowadzenia

dalszych negocjacji z Wybranymi oferentami,

V. lnformacie dodatkowe
1, lnformacje na temat zapytania uzyskać można W siedzibie oferującego
2. zamańaiący nle dopuszcza moż|iwości składania ofeń częściowych iWariantowych
3, Kontakt W sprawie: hzz(at)zolednica,pl, 655466700.
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załącz.ik do zapytanie o ofeńę: dostawa serwera

LP Wymogi

1 obudowa typu Rack j9' o !!rysokości rnax 2U z min mum 8 zalokami na dy§kj 2,5 cala wlaz z
komp€tem szyn umozlWiających montaż w standaldowej szane RACK,
Wypo§ażon3 w pzedni paneli zamykanych na klucz, chron ący dyski lwarde seMeróW przed
nleuprawnlonvrn wy]ęc em z seMera

2 Płyta główna _ Dwuplocesorowa Vlyprodukowana i zapfojektowana przez producenla serwera lrwale
ożnacżona ogo producenla umoż iw]a nstalacię plocesolóW 28 ldzeniowych
, Pvla posada 3 zlącza PCl Expres§ genelac]i 3 w lym 2 sloly pełnej Wysokości pełnei
długości olaz 1 slot pełnej Wysokości polowy dlugości z mozliwoścą rczbudowy do 7 złącz
Pc!e generac]i3 x8 W ramach zaofefowanego seMera
PMa nrUsi posadać możlWośc nlegmcjidedykowanej, Wewnętrznej pamięci lM,2 ssD SATA

pżeżnaczonejdla Wa(ua zatora (nieża eżne od dyskóW twardych)]
- Musi posiadac możlWość insta acii modułu TPNl 2 0

3 _ Zainstalowany jeden proce§or 16łdzeniowy Wykonane w architektuże 186 osiągający W
dowolnym seMeźe W lestach Wydajności sPEclate2ol7 nl base (https://Www.spec org)
min, 84,9 pkt dla konng uracji jed noprocesorowej; Zamawiający Wymaga złozeniawlaz z aleńą
WVnikóW Mw teslóW dla oferowaneqo plocesola W dowolnym modeL! seMera,

4 Pamięć RAM - Zainstalowane minimum 96 GB pamięci RANj] typu DDR4 o częstotliwości nie mniejszej niż
2933 N,łHz, zobśługą deiekcjii korekcji błędów(Ecc)
_ Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci: sDDc; f,rirrcred channel lvode, Lockśep,

- Wsparcie dla konfigu racji pamięci W trybie , Rank Sparing';
- 24 qniazda pamieci RAM na płcie qłóWnei, obsłuqa 1536GB pamięci RA[/ DDR4|

6 Dyskitwarde seMel v,/yposażony W osiem dyskóW 600GB SAS 10k, skonigurowane W RA|D1 z
Wykolzystaniem spźętowego kontrclera RAlD.
- Zainstalowany kontroler sAs/sATA RA|D 0, 1,5, 6, 10, 50,60 12cbls, KontroIel posiada
pamięć cache o pojemnoŚci 2 GB ż żabezpieczeniem kondensatolowym W pżypadku ulraty

7
LAN/ Kańy

- TMale zintegrowana kańa LAN, nie zajmująca żadnego z do§tępnych sloióW Pcl Express,
Wyposażona W inteńejsy: 2x 1cb/s LAN o€z 2XlOGb/s LAN sFP+,

8 Blak

9 - żntegrowana kańa grafczna ze złączem VGA UmożIiwiająca WyśWaetlanie obrazu W

rozdzielczości min, 1920 x 1200;
- min, 6x UsB, w tYm 3 x UsB W standardzie 3,0 (min,1 Wewnętlzne oraz 2 z tvłu serlvera);

l0 zasilanie, , Redundantne zasalacze hotplug kla§a Plalinum o mocy min 550W- Każdy z zaśilaczy musi
posiadać wizualny wskaźnjk sygnalizujący stan pracy zasilacza lub jego awa ę,
- Redundantne wenlvlatory hotpluqi

11 za.ządzanie - Wbudowany WyśWietlacż informujące o sianie seMela
- Zintegrowany z płt4ą głóWną sefwe€ kontloler spżętowy zdalnego zażądzania zgodny z
lPlul 2,0 o fu nkcjonalnościach:
1- Niezależny od systemu operacyjnego, Umożliwiający pełne zarżądzanje, zdalny restań

2, Dostęp pfzez kańę LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z lył] obtldowy) do
komunjkacji wyłącznie z kontroleren zdalnego zażądzania z możliwością przeniesienia
iej komunikacji na inną kańę sieciową Współdzieloną z syslemem operacyjnym;

3, Dostęp popźeż pźeglądarkę Web (także SsL, SSH)
4. zarądzanie maą i ]ą zużyciem olaz monito ng zuzycia energii
5. zalądzańE alalmami (zdaEenia popźe7 sN[,4P)
6, Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
7, opcjonalne pżekierowanie konsoli glaicznej na poziomie spżęlowym o.az możliwość

montowania zdalnych napędów i ich obrazóW na poziomie spżętowym (cyfrowy KVlt4)
8, splzęlowy monito ng serweń W tym stanu dyskóW twardych i kontrolera RAID (bez

pośredniciwa agentóW systemowych)
9, Moduł,apodujący pozwalający na Wygenerowanie na§tępujących informacji: nr seryjne

splzętu, konfiguEcja po§zczególnych urądzeń, ob§adzenie slolóW Pcl igniazd pamięci,
informację o maszynach WińUalnych, aktualne infomacje o sianie gwalancji, adresy lP
kań sieciowych,
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12 - oferowany seMer musi znajdować się na ofcjalnej liście kompatybilności §y§temu do
Wirtualizacji Vmware VSphere.
- ofulowany seMer musi znajdować się na liście Windows Server calalog oraz posiadać
status "ceńified for Windows" dla sy§temu Microsoft Windows Sever 2019.
- oferowany serwer musibyć Wspjerany pzez Red Hal Enterprise LinuxW Wersji8,x zgodnie z
listą certńkowanYch serweróW znajdującą się na slrcnie

13 , 3 lata W mieiscu instalacji, z czasem rcakcji maksymalnie W naslępnym dniu robocżym od
zgłoszenia (NBD), tryb zgłaszania 9x5.
- lJsługi gwarancyjne śWiadczone pżez Wykonawąproducenla spzętu posiadającego
ceńńkat lso co ńajmniej 9001:2008 lub óWnoważny na śWiadczenie usług seMisowych lub
podmiot po§iadający autoryzac]'ę producenia sprzętu ońz posiadający ceńy{ikat lso co
najmniej 9001:2008 lub róWnowaźny na świadczenie usług §eMisowych,

Bezpłatna doslępność poprawek i aktualizacji Blos/Fimwarc/sterowników dożWotnio dla
oferowanego serwerai
_ l\,4ożliwość aklualizacii i pobrania sterownikóW do ofelowanego modelu seMera W

najnow§zyćh ceńńkowanych Welsiań bezpośrednio z sieci lntemet za poślednictwem strony
Www producenta serwera;

ogólnopolska, lelefonicżna infolinia/inia techniczna producenia lub autoryzowanego pańnera
seMisowego producenta, w czasie obowiązywania gwarancji na spżęt i umożliwiając€ po
podaniu numeru seryjnego urządzenia WeMkację: koniguracji spzętowej §erwe€, W tym
model i lyp dyskóW twaldych, proceso€, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci opeEcyjnej,
cza§u obowiazvwania i Ęp udzielonei qwarancii,

,l4 Dokumentacja,
inne

Eementy z których zbudowanyjesl serwel są plod! ktami producenta tych seMeróW lub są
pżez niego ceMkowane o€z całe są objęte gwarancją prodlcenta
- cerlyfikat producenta lso 9001 oraz lso 14001 olaz lso 27001.
_ Doslarczony serwer mu§i byćfabrycznie nowy.
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