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zołędnica, 03.04.2018

sPEcYFlKAoJA lsToTNYcH WABUNKÓW zAMÓWlENlA i REGULAMlN
przetaĘu nieograniczonego na dostawę macierzy dyskowei QNAP

(!szczegółowienie zapytania)

l. zamawiający: Hodowla zarodowa zwielzt ,ŻoĘdnica" sp. z o,o. żoĘdnica 41, 63-900 Rawicz,
te|,655466700, fax65u66702, hzż@zolednica.pl, NlP6990010264, żarejestrowana W Rejestrze
PrzedsiębiorcóW prowadźonym pżez sR Poznań_Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, lX Wydział
Gospodarczy Kąowego Rejestru sądowego pod numerem KRs0000064220, replezentowanym
przez zbigniewa Dworeckiego - Prcżesa Zarządu iAdama Kośmidra - członka zażądu,

ll. lnlormacie ogólne|
'1, Zamawiający nie stosuje przy zamóWieniu przepisóW ustawy o zamóWieniach publicznych,
2, Niniejsze zapytanie odbywa się W oparciu o zasady Wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 -

Kodeks cywilny
3. zamawiający zastźega śobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy prowadżenia dalszych negocjacji

z Wybranymi oferentami, Unieważnienia zapytania i njedokonania Wyboru beż podania pżycżyn

lll. Prżedmiot zamówienia i iermin .eslizacii:
1. Przedmiotem zamóWienia jest dostawa macierzy dyskowej QNAP Ts-1263U wrazz 12 dyskami i

oprogramowaniem Nakivo do a]chiwizacji maszyn w środowiskach wińualnych opańych na
Hyper-V i Vlt Wafe o sPec}4ikacjijak po.izej

a) Macierz - spełniająca Wymagania:
- obsługa do 12 dyskóW twardych o pojemności 6T8 każdy
- ProcesorAMDR x64 G_series Quad-core 2.0 GHz
- Pamięć RAIM: 12 GB DDR3L RAM
- Pamięć Flash:512MB Do[4
_ Porty, 4x 1GbE olaz 1x 1oGbE sFP+
- obsłUga plikóW W sieci lokalnej pżez clFs/sMB (obsługa DFs) AFP, NFs(v3), FTP,WebD
- stacja monitoringu _ darmowa licencja na 4 kamery (obsługa max 40 kanałóW)
- obsługa standardu UsB3.0 -

- obsługa dyskóW na magistrali SATA lll
- Możliwość konfiguracji maszyn W]ńualnych
- spżętowe szyfrowanie danych AEs-256
- lvlożliwość rozszerzenia pojemności przez podączenie obudowy zewnętrznej Qnap UXł2O0U-RP/UX-
800U-RP
- DWa redUndantne zasilacze 250W
- Gwarancja: nie mniej niż 24 miesące,
b. szyny do montażu macierźy W szafie RAoK: QNAP RA|D_Bo2 - 1 komplet
c. Dyaki będące prżedmiotem oferty:
- llość sźuk: 12
- Pojemność: nie mniej niż 6T8 kaźdy
- ProdUcentj Western Digita|
- Dyski musząbyć !^."yposażone W technologie WD NAsWa.e
- Gwarancja: nie mniej niż 60 miesięcy.
d. oprogramowanie Nakivo Backup
_ Licencjonowanie: na procesor
- llość kupowarych licencj, na proceso.,2
- ocżekiwane fUnkcjonalności: Natychmiastowe odżyskiwanie plikóW, VNr, obiektóW Ms Exchange, N,,ls
sQL, Active Directory
- odzyskiwanie po awaliiVM, replikacji Hyper-V iVMWare
- Możliwość pomijania podczas archiwizacji plikóW i pańycjiSWAP
- Moźliwość stosowania skryptóW przed i po zadanju archiwizacji,
2, ofelent musi żawrzeć W ofercie pełną specyfikację oferowanego pżedmiotu, W tym: cenę zakupu W

PLN, Warunki płatności (W tym termin płatności FV), Walunki gwarancji, informację na temat seMisu,
3, opis przedmiotu zamóWienia jest dostępny w siedzibie spółki oraz na WWW,zolednica,pl
4, Termin Wykonania przedmiotu zamóWienia: do 30.04.2018 r.
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lV.Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1, Wszelkiego rodzaju ośWiadczenia, Wnioski, zawiadornienia, zapńania, informacje itp. Zamawiający i

Wykonawcy pżekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hżż@żolednica,pl) W term]nre do dnia
13.04.2018 r. do godz.12.00.
ofeńę należy złożyć W formie pisemnej, z uwzględnieniem WarunkóW określonych W dziale lll, pkt 1-2,
ofelry należy składać do dnia 16.04.2018 r. do godz. 12.00 W sekretariacie zamawiającego,
ofeńa powinna być umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach:
a) kopeńa zewnękzna Winna posiadać nazwę iadles oferenta,
b) kopeńa Wewnętrzna Winna być zaadresowana na adres zamawiającego i posiadać oznaczenie:
ofeńa na: madeż dyskowa QNAP. 

'vie 
ofwierać przed dnień 16.04.2018 l, g.12.

Dopuszcza się moźliwość pżesłania ofert za pornocą poczv elektronicznej (hzz@zolednica pl) i/lub

3,
4.

5
faxu (65 546 67 02).

6, Termin zwązania ofeńą Wynosi 14 dni, a bieg terminu zwązania ofeńą rozpoczyna sĘ Wraż z
Upłylvem terminu składania ofeń,

7, Zamawiający nie dopuszcza możliwośc] składania ofeń cżęściowych oraz Wariantowych,

v. lnne informacie o przetalgu
4, lnformacje na temat zapńania uzyskać można W siedzibie Zamawiającego
5, Z oferentem który złozy najkorzystniejszą ofertę zostanie zawańa umowa
6, osoba do kontaktu: p. Adam Kośmidel, 655466700, hzz@zolednica,pl,
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