
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania 

FORMULARZ OFERTY 

 

Wykonawca:  
 

NIP: REGON:  

Miejscowość: 

Województwo: 

Kod pocztowy: 

 

Kraj:                      

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  
 
E-mail: Tel.:                                                                 

Adres internetowy: 
 

Wielkość przedsiębiorstwa1:  

mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo, duże przedsiębiorstwo, osoba fizyczna 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa sprzętu komputerowego – nr 

ref.: ______:  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem 5 znajdującym się poniżej:2 

1) w zakresie Części 1, za łączną ryczałtową kwotę: 

netto _________ zł 

 powiększoną o podatek VAT ____% 

 co w wyniku daje cenę brutto ____ zł 

(słownie złotych: _______) 

2) w zakresie Części 2, za łączną ryczałtową kwotę: 

netto _________ zł 

 powiększoną o podatek VAT ____% 

 co w wyniku daje cenę brutto ____ zł 

(słownie złotych: _______) 

3) w zakresie Części 3, za łączną ryczałtową kwotę: 

netto _________ zł 

 powiększoną o podatek VAT ____% 

 co w wyniku daje cenę brutto ____ zł 

(słownie złotych: _______) 

 



 

 

4) w zakresie Części 4, za łączną ryczałtową kwotę: 

netto _________ zł 

 powiększoną o podatek VAT ____% 

 co w wyniku daje cenę brutto ____ zł 

(słownie złotych: _______) 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie3: 

1) w zakresie Części 1: _____ dni od dnia podpisania umowy 

 (wskazać odpowiednio 45, 75 lub 100 dni) 

2) w zakresie Części 2: _____ dni od dnia podpisania umowy 

 (wskazać odpowiednio 7,15 lub 30 dni) 

3) w zakresie Części 3: _____ dni od dnia podpisania umowy  

 (wskazać odpowiednio 120, 200 lub 280 dni) 

4) w zakresie Części 4: _____ dni od dnia podpisania umowy 

 (wskazać odpowiednio 120, 200 lub 280 dni) 

3. Oferujemy następujący czas reakcji, naprawy lub wymiany wadliwego komponentu4:  

1) dla Części 1:  

czas reakcji: ____ godzin,  

czas naprawy lub wymiany komponentu: ____ dni roboczych od dnia zgłoszenia 

2) dla Części 2: 

czas reakcji: ____ godzin,  

czas naprawy lub wymiany komponentu: ____ dni roboczych od dnia zgłoszenia 

3) dla Części 3: 

czas reakcji: ____ godzin,  

czas naprawy lub wymiany komponentu: ____ dni roboczych od dnia zgłoszenia 

4) dla Części 4: 

czas reakcji: ____ godzin,  

czas naprawy lub wymiany komponentu: ____ dni roboczych od dnia zgłoszenia 

(należy wskazać odpowiednio w zakresie czasu reakcji: 4,8, 16 lub 24 godziny oraz w zakresie 

naprawy lub wymiany wadliwego komponentu: 2, 4, 6 lub 8 dni roboczych) 

4. Termin płatności: zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Wymagania sprzętowe: 

 

CZĘŚĆ I - Macierz dyskowa 

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

WYMAGANEGO SPRZETU 

(TAK/NIE) 

▪ Macierz blokowa  

▪ Min 24 TB pojemności, Typ dysków: 1.92TB 

NVMe SSD 

 

 

▪ Min pojemność dyskowa: 24 x 15.3TB  

(367TB) 

 

 

▪ Podwójny kontroler RAID 

 

 

▪ Podwójne zasilacze 

 

 

▪ 32GB Cache 

 

 

▪ 8x 10GbE SFP+ 

 

 

▪ Wydajność nie mniejsza niż: 660 000 IOPS 

 

 

▪ SSD,1.9TB,NVMe,SED,NE224,-C x 17 

 

 

▪ HIC,EF600/EF300,10/25GbE iSCSI,4-ports,-

C 

 

 

▪ Interfejsy: SFP,10Gb iSCSI/16Gb FC,Uni-

fied,E-Series,0E,-C 

 

 

▪ Power Cords,In-Cab,2m,C14-C13,E-Se-

ries,0E,-C 

 

 

▪ RAID 6 parity; 3.4824 TiB 

 

 

▪ Rodzaje RAID: RAID 0, 1 (10 dla 4 lub wię-

cej dysków), 3[1], 5, 6, DDP 

 

 

▪ Wielkość: 2 RU 

 

 

▪ Możliwość rozbudowy o półki interfejsami 

SAS3 

 

 

▪ Rozbudowa do 240 NL-SAS HDD, lub do 96 

SAS SSD 

 

 

• Gwarancja NBD min. 12 miesięcy  

 



 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II - Serwery, 2 sztuka, rack, pod środowisko wirtualne 

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

WYMAGANEGO SPRZETU (TAK/NIE) 

▪ 2 x Procesor min 20 core, min 40 wąt-

ków, min Turbo freq. 4 GHz, Base freq. 

2.0 GHz, min Cache 26 MB, TDP 125W 

 

 

▪ 2 x 128GB GB RAM 

 

 

▪ Dual SD64  

 

 

▪ 2 x 1Gb Ethernet 

 

 

▪ 2 x 10G LC MMF Ethernet 

 

 

▪ 2 x 800W iRMC  

 

 

▪ 24 x RAM: 32GB (1x32GB) 2Rx4 

DDR4-2933 R ECC  

 

 

▪ 4 x SSD SATA 6G 240GB M.2 N H-P 

for VMware 

 

 

Gwarancja NBD min. 12 miesięcy  

 

 

CZĘŚĆ III - Sieć, urządzenia Core, 2 sztuki dla redundancji 

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

WYMAGANEGO SPRZETU (TAK/NIE) 

▪ Porty: Multigigabit Ethernet 12 x 

1G/10G/25G SFP 28 

 

 

▪ Mozliwość rozszerzenia o moduły 

uplink 10G, 25G, 40G, mGig and 100G 

 

 

▪ Możliwość wsparcia ruchu 100G IPsec  

 

 

▪ Wymiary: 1RU 

 

 

▪ Protokoły zarządzania: CLI ,NETCONF 

,RESTCONF ,RMON 1 ,RMON 2 

,SNMP ,SNMP 1 ,SNMP 2c ,SNMP 3 

 

 

▪ Możliwość złożenia logicznego urządze-

nia w formie stack do 1Tbps przepusto-

wości 

 



 

 

 

▪ Wpisów IPv4 w tablicy routingu: min 

38000 

 

 

▪ Wpisów IPv6 w tablicy routingu: min 

19000 

 

 

▪ Wpisów QoS: 4000 

 

 

▪ Linii ACL; 8000 

 

 

▪ Wpisów mcast: 8000 

 

 

▪ Liczba MAC adresów: min 32000 

 

 

▪ RAM: min. 16 GB , Flash min. 16GB 

 

 

▪ Suma dostępnych interfejsów SVI: 1000 

 

 

▪ Jumbo frames: 9198 bytes 

 

 

▪ Przepustowość przełączania platformy: 

min. 1,000 Gbps 

 

▪ Przepustowość przełączania platformy 

przy pracy w stack: min. 2,000 Gbps 

 

 

▪ Prędkość przesyłania pakietów: min. 

740 Mpps 

 

 

▪ Prędkość przesyłania pakietów przy 

pracy w stack: min. 1480 Mpps 

 

 

▪ Gwarancja NBD min. 12 miesięcy  

 

 

CZĘŚĆ IV - Sieć, urządzenia Firewall, 2 sztuki do pracy w klastrze 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

WYMAGANEGO SPRZETU (TAK/NIE) 

▪ Wydajność Firewall (HTTP/appmix): 

min. 3.0/3.0 Gbps 

 

 

▪ Wydajność Threat Prevention 

(HTTP/appmix): min. 1.0/1.5 Gbps 

 

 

▪ Wydajność IPsec VPN: min. 2.0 Gbps 

 

 

▪ Wspierana liczba równoległych sesji: 

300,000 

 

 

▪ Wspierana liczba nowych sesji na se-

kundę: 50,000 

 

 



 

 

▪ Tryb pracy interfejsów: L2, L3, tap, vir-

tual wire (transparent mode) 

 

 

▪ Wsparcie dla protokołów routing:  

o OSPFv2/v3 with graceful re-

start, BGP with graceful restart, 

RIP, static routing 

o Policy-based forwarding 

o Point-to-point protocol over Et-

hernet (PPPoE) 

o Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, 

IGMP v1, v2, and v3 

 

 

▪ Wsparcie komponentów dla implemen-

tacji IPv6:  

o L2, L3, tap, virtual wire (trans-

parent mode) 

 

o SLAAC 

 

 

▪ Trunking: 802.1Q VLAN tags per 

device/per interface: 4,094/4,094 

 

 

▪ Porty Ethernet: 10/100/1000 x 8  

 

 

▪ Porty OOB: 10/100/1000 x 1 

 

 

▪ Storage:  128 GB eMMC 

 

 

▪ Możliwość utworzenia własnej sygna-

tury aplikacji dla niezdefiniowanych 

protokołów 

 

 

▪ Gwarancja NBD min. 12 miesięcy  

 
 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

8. Niniejszym potwierdzamy, że pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany (załącznik 

nr 4 do Zapytania) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie, w następującym zakresie: ____5 stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 



 

 

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO6 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.7 

12. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ___ 

2) ___ 

 

 

 
1. Zaznaczyć właściwe / ta informacja jest wymagana wyłącznie do celów statystycznych 

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L124 z 20.5.2003 s.36): 

▪ Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000,00 EURO  

▪ Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000,00 EURO.  

▪ Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 

50.000.000,00 EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000.00 EURO   
2. Niepotrzebne skreślić – pozostawić zapis w zakresie części, na które Wykonawca składa ofertę 
3. Niepotrzebne skreślić – pozostawić zapis w zakresie części, na które Wykonawca składa ofertę oraz 

uzupełnić zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 Zapytania   
4. Niepotrzebne skreślić – pozostawić zapis w zakresie części, na które Wykonawca składa ofertę oraz 

uzupełnić zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 3 Zapytania  
5. Wpisać zakres informacji – jeśli dotyczy  
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
7. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie). 

 

 

Formularz podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 


