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sPEcYFlKAoJA lsToTNYcH WARUNKÓW zAMÓWlENlA

i REGULAMlN

prżetargu nieograniczonego na dostawę macierzy dyskowej QNAP

l.

zamawiający; Hodowa Zarodowa Zwierząt
sp, z o,o Żołędnica 41 63-900 RaWcz,
'Żołędn]ca
te|.655466700, fax655466702 hzz@za|ednica p NlP6990010264, zarejestrowana W Re]estrże
PrżedsiębiorcóW prowadzonym przez sR Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznan u, lX Wydżiał
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRs0000064220, reprezentowanym
przez Zb gn ewa Dworeck ego Prezesa Zarżądu iAdama Kośm]dra Czlóńka zalządu.

ll. lnlormacje ogólne:

1. żamawiający nie stosuje przy zamóWieniu przepisóW ustawy o zanróWien ach pub icżnych,
2. N niejsze zapytanie odb}Ąea się W opalciu o Zasady llynlkające z ustawy z dnia 23 kwietnia '1964 -

3

Kodeks cpvilny,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego Wrybon] ofeńy, prowadzenia da szych negocjacji
z Wybranymi oferentami i]nieważnienia zapytania i niedókonania Wyboa! bez podanla prżycżyn

lll. Przedmiot zamóWienia i termin lealizacii:
1, Przedmiotem zamóWien a jest dostawa: macierz dy§kowa QNAP Ts-r253|,J-RP-4G o specyfikacjijak

poniżej
dysk WD WDGOEFM 6T8 WD Reo 64MB 3,5 SATAlll-a2szt,
Vyny montażowe QNAP RAIL-B02 szyny rack do modeii2U * 1 komplet
oprogramowanie do archiwizacji ma§żyn wińualnych na 2 procesory serweB: NAklvo Enterprise
Essenlials - 1 szt,
ofelent musi żawrzeć W oferc e pełną spec!4ikację oferowane9o przedmiotu, W tym:
cenę zakupu W PLN, Warunki płatnośc(Wtym term n płatnościFV), Warunki gwarancji informac]ę na
temat serwlsu,
op s pżedm]otu zamóWlenla jest dostępny W s edz bie spółki oraz na \łlwv,zolednica p
Termin Wykonania plzedmiol! zamóWien a: do 23.04.2018 r.
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4,

lV.Forma, termin i miejsce złożenia ofeńy
1 Wsze kiego rodżaju ośWiadczeniaWniosk], zawladomienia, zapytania, informacje iip Zamawjający i
Vwkonawcy prżekazują p]semnje lub drogą elektron]czną (hzz@żo ednica p ) W terminie do dnla
06.04.2018 r. do godż.12.00.
2. ofeię należy ztazyć W fornrie pjsemnej, z uwżg ędnienlem WarL]nkóW określonych Wdzia]e lll pki1_2
3, ofeĄ należy składać do dnia 09.04.2018 r, do godz, ,l2.00 W sekretar acie zarnawiającego
4 ofeńa powjnna być Urniesżczona W dwóch żamknlętych kopeńach:
a) kopeńa żewnętrzna W nna posiadać nazwę iadres oferenta
b) kopeńa Wewnętrzna Wlnna być zaadresowana na adres Zamawia]ącego i posjadać oznaczenle:
ofeńa na: macielz dyskowa QNAP. Nie otwlerać prżed dniem 09,04,2018 r. g. 12.
5, Dopusżcża się możl Wośćprzesłania ofeń za pomoą poczty elektronicżnej (hżz@żoednica p ) /lub

6

faxu (65 546 67 02)

Termin żWiążania ofeńą \Ąlnosi 14 dn, a bieg telmin! żwiązania ofeńą rożpoczyna się Wrźzz
UpĘlvem term nu składanla ofeń
7. Zamawia]ący nle dopuszcza moż iwości składania ofeit częśclowych o€z Waliantowych,

V. lnne infolmacje o prżetargu

1
2
3

lnformacje na temat zap}łania Uzyskać można W siedzibie Zamawiającego
Z ofereniem który złożyn aj korzystn ]ejszą ofeńę zostanie zawaria un]owa.
osoba do kontakt!] p. Adam Kośmider, 655466700 hzz@zo ednlca,pl
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