Opole, dn. 10.11.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO-WO/SBB 9001/2016
na zakup stacji roboczej
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
1. ZAMAWIAJĄCY:
SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Łowicka 1
45-324 Opole
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki stacji roboczej dedykowanej do obsługi programu
realizującego obliczenia modelowania numerycznego. Minimalne parametry techniczne urządzenia:
1) procesor (min. 8 rdzeni do obsługi programu obliczeniowego + min. 4 rdzenie do obsługi systemu
operacyjnego; łącznie min. 12 rdzeni, 2,3 GHz, 30 MB, 120 W)
2) system operacyjny Windows 7 Professional w wersji 64-bitowej (wersja polska), gdyż stacja jest
dedykowana do współpracy z trzema innymi jednostkami w jednym klastrze, wymaga
to zachowania spójności w wersji systemu operacyjnego lub jego wymiany pozostałych trzech
stacjach dla zachowania spójności z nowo dostarczoną
3) karta graficzna NVIDIA® Quadro® M2000 lub równoważna 4 GB (w tym posiadająca 2 złącza
DP, złącze DL-DVI-I oraz 1 adapter DP do SL-DVI)
4) obudowa Dell Precision Tower 7810 825W Chassis lub równoważna, v2, BW
5) pamięć min. 128G, 2400MHz DDR4 (4x32GB) RDIMM ECC
6) zarządzanie systemami, obsługa technologii Intel® vPro™ lub równoważnej
7) kontroler dysków MegaRAID® SAS 9361-8i lub równoważny 12 Gb/s PCIe SATA/SAS kontroler
ze sprzętowym RAID 0,1,5,10 (1 GB pamięci podręcznej)
8) możliwość podłączenia macierzy Raid RAID 1
9) dysk twardy 2,5-calowy - dysk SSD SATA Class 20 o pojemności min. 512 GB (rozruchowy)
10) dwa dyski twarde 3,5-calowe SATA 2 TB 7,2 tys. obr./min. kontroler LSI
11) napęd optyczne, płaski napęd 8x DVD+/-RW
12) czujnik naruszenia obudowy
13) w konfiguracji podstawowej Dell Precision T7810 CTO Base lub równoważnej
14) głośnik wewnętrzny
Stacje roboczą tworzą dodatkowo:
1) przewód zasilający — wersja europejska
2) dysk DVD z narzędziami diagnostycznymi
3) dysk DVD odzyskiwania systemu
4) klawiatura w wersji amerykańskiej/europejskiej (QWERTY) na USB w kolorze czarnym

5)

mysz optyczna (przewodowa, USB) z kółkiem przewijania (3 przyciski i kółko), czarna

Kod CPV 30214000-2 Stacje robocze.
3. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium określonymi poniżej:
Kryterium całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN, 100 pkt.
Liczba punktów w kryterium przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa = Cmin / Ca x 100 pkt
gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów,
Ca - cena całkowita oferty „a”.
Wyłonienie oferty nastąpi poprzez wskazanie oferty, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
 załącznik nr 1 stanowiącego formularz ofertowy zawierający dodatkowo oświadczenie
o 4-letniej gwarancji na zakupioną stację z serwisem do 4 godzin od zgłoszenia awarii
 załącznik nr 2 dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
5. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do dnia 21.11.2016 roku do godz.15:00 elektronicznie na adres
m.mos@sbbenergy.com w postaci skanów podpisanych dokumentów.
6. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-15:00 Pan Krzysztof Luboch pod nr tel. +48 601 175 925, e-mail k.luboch@sbbenergy.com
oraz Pan Marcin Dabbachi pod nr tel. +48 601 981 955, e- mail m.dabbachi@sbbenergy.pl.
7. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Z postępowania wykluczeni zostaną Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku
powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
3) Od ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego (www.sbbenergy.pl) wyniku
postepowania (nie później niż do 12.12.2016 r.) Oferentowi nie przysługuje prawo do odwołania.
4) Planowany termin podpisania umowy - nie później niż do 06.01.2017 r.
5) Planowany termin realizacji umowy - nie później niż do 28.02.2017 r.

