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Opole, dnia 19 września 2019 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zadania pn.: 
Dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS, routera oraz firewall-a wraz z oprogramowaniem i akcesoriami 

na potrzeby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki 

ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole 

http://www.ncpp.opole.pl, e-mail: zamowienia@ncpp.opole.pl   

tel. 77 4531127 

NIP 754-10-19-285 

2. TRYB ZAMÓWIENIA 

1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

2) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne 

ze złożeniem zamówienia przez NCPP i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania 

przyczyny. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego uprawnienia, Oferentom nie przysługuje 

żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS, routera oraz firewall-a 

wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, w zakresie 

opisanym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i być dopuszczony do obrotu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2) Dostarczony sprzęt musi być objęty co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym licząc od daty 

odbioru przedmiotu umowy, jednak nie krócej niż gwarancja producenta. 

3) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zwiększeniu w trakcie realizacji 

zamówienia. 

4) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. W szczególności przewiduje się w ramach tej 

umowy ustanowienie kar umownych m.in. za nieterminową lub inną nienależytą realizację zamówienia bądź 

jego części przez Wykonawcę oraz nieusuwanie przez wykonawcę w terminie określonym przez 

Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia, jak również prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy 

w przypadku nienależytej realizacji zamówienia bądź jego części przez Wykonawcę. 

5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, w tym przygotowania ani 

złożenia oferty. 

5. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dostawa powinna nastąpić na adres Zamawiającego w terminie maksymalnie do 4 tygodni (28 dni 

kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy. 

6. TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI: 

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po realizacji zamówienia, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 21 dni liczonych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego. 

http://www.ncpp.opole.pl/
mailto:zamowienia@ncpp.opole.pl


2 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

2) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej, 

na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3) Treść ofert musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym 

prawem lub zapytaniem ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty. 

4) Oferta powinna zawierać wyrażoną w PLN całkowitą cenę netto i brutto oraz wykaz wyspecyfikowanych 

urządzeń i elementów wyposażenia wraz z ich opisem technicznym i okresem gwarancyjnym. 

5) W cenie zaoferowanej za wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie 

przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT oraz wszystkie koszty wynikające 

z zapisów niniejszego zapytania, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, w tym koszt 

transportu. 

6) Oferta powinna być opatrzona pieczątką imienną i podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej 

do reprezentowania Wykonawcy, datą podpisania oferty oraz pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada). 

7) Dodatkowo - w przypadku jeśli ma to zastosowanie - w ofercie należy zawrzeć oświadczenie Oferenta 

w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których pozyskał dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz w celu realizacji umowy. 

8) Termin ważności oferty, to 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2019 r. do godz. 12.00 . Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

2) Ofertę można złożyć w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: zamowienia@ncpp.opole.pl 

lub w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego. Przesyłkę należy zatytułować „Zapytanie 

ofertowe”. 

3) Zamawiający po otrzymaniu oferty w formie elektronicznej, niezwłocznie potwierdzi Wykonawcy także 

w formie mailowej fakt jej otrzymania. Brak uzyskania takiego potwierdzenia od Zamawiającego obliguje 

Wykonawcę do zweryfikowania u Zamawiającego faktu dotarcia oferty, a to jeszcze przed upływem terminu 

do składania ofert. 

4) Osoba do kontaktów handlowych: Szymon Hareńczuk, e-mail: zamowienia@ncpp.opole.pl 

9. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1) Przy ocenie ofert Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny brutto (100%). Liczba punktów 

badanej oferty wynosi maksymalnie 100 pkt.  

2) Do wyliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór: 

P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 100%  

Gdzie: 

P – ilość punktów przyznanych badanej ofercie; 

Cn – najniższa cena brutto spośród ofert badanych;  

Cb - cena brutto oferty badanej; 

3) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. 

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty i wyznaczenia terminu na odpowiedź pod rygorem odrzucenia oferty. 

5) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone przez 

Zamawiającego i wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska 

największą liczbę punktów. Najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną. 

6) Od decyzji Zamawiającego dotyczących postępowania lub rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 

nie przysługują środki odwoławcze. 

mailto:zamowienia@ncpp.opole.pl
mailto:zamowienia@ncpp.opole.pl
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10. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach ofert dotyczących prowadzonego 

postępowania jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082), ul. Piastowska 14A. 

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem e-mail: 

IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby NCPP z dopiskiem „Dane osobowe”. 

2) Państwa dane osobowe, przekazane w związku ze złożeniem przez Państwa ofert, przetwarzać będziemy 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu dokonania wyboru Oferenta, przygotowania do zawarcia 

umowy oraz realizacji umowy. Dane kontaktowe osób wyznaczonych do realizacji umowy oraz dokonywania 

ustaleń jej dotyczących będziemy przetwarzać w ramach wykonywania zadań w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej w oparciu o art. 6. 1. e) RODO. 

3) Państwa dane będziemy przetwarzać przez 5 lat od zakończenia postępowania dotyczącego zamówienia 

w celu udokumentowania decyzji podejmowanych w zakresie wydatków publicznych oraz w celach 

archiwizacyjnych, przez okres trwania gwarancji lub do ustania ewentualnych roszczeń. 

4) Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, 

w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, konsultacyjne, 

prawne i audytowe. Dane zawarte w umowie mogą być również ujawniane w trybie dostępu do informacji 

publicznej. Ponadto dane Oferenta, z którym Zamawiający podpisze umowę publikowane będą na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora. 

5) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo 

do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty - do zawarcia 

umowy i wykonania zlecenia. 

7) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy. 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS, routera oraz firewall-a wraz z oprogramowaniem i akcesoriami 

na potrzeby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy: 

 

1. Serwera: 

a) Procesor: 

 16 rdzeni/32wątki 

 Taktowanie bazowe min. 2,1GHz 

 Cache min. 20MB 

 Litografia poniżej 15nm 

 Obsługiwany rodzaj pamięci min. DDR4-2400 

 2 szt. 

b) RAM: 

 DDR4 – min. 2400MHz 

 4 x 32GB lub 2 x 64GB 

c) DYSKI SAS3: 

 HDD 3,5’’ 

 Min 7200 RPM  

 4 x 6TB 

d) Kontroler RAID 

 Min. RAID 0, 1, 5, 10 

 Przepustowość min 6Gb/s 

e) LAN min. 4 x RJ45 1 Gb/s 

f) Obudowa: 

 Min 4x Hot-swap 3.5’’ 

 Montaż rack 1U lub 2U 

g) Zasilanie redundantne, odpowiednie do sprzętu 

h) Wyjścia: VGA, min. 2 USB 3.0 

i) Napęd DVD 

j) Oprogramowanie: 

 VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit dla 3 hostów (maksymalnie 2 procesory na hosta) wraz z 

wsparciem (subskrypcją) VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit na min. 1 rok 

k) Akcesoria: 

 Szyny montażowe RACK 

 

 

2. Dwie identyczne macierze dyskowe NAS: 

a) Procesor: 

 min. 4 rdzeni / 8 wątków 

 Taktowanie bazowe min. 2,2GHz 

 Cache min. 6MB 

 Litografia poniżej 15nm 

 TDP 45W 

 1 szt. 

b) RAM 

 Min 8 GB 

 DDR 4 
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c) KONTROLER RAID 

 RAID: JBOD, Synology Hybrid RAID, 10, 6, 5 ,1 ,0, Basic 

d) LAN min. 4 x RJ45 1 Gb/s 

e) Obsługiwane protokoły sieciowe 

 CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN)  

f) Obudowa: 

 12 kieszenii na dyski 2,5/3,5’’ – 12 szt (Hot swap) 

 Montaż rack 1U lub 2U 

g) Zasilanie redundantne, odpowiednie do sprzętu 

h) min. 2 USB 3.0 

i) Dyski przeznaczone z optymalizacją pod kątem systemów NAS z technologią (np. NASware lub 

AgileArray™) 

 HDD 3,5’’ 

 min. 6 TB 

 Prędkość obr. min. 7200 

 cache min. 256MB 

 MTBF: 1M h 

 Prędkość odczytu: 210 MB/s 

 Ilość sztuk: 12 

j) System plików dyski zewnętrzne: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ 

k) Możliwość pracy w trybie wysokiej dostępności 

l) Współpraca z oprogramowaniem Vmware 

m) Akcesoria: 

 Szyny montażowe RACK 

 

 

3. Urządzenia sieciowe 

a) Firewall 

 Przepustowość ISP/DSP min. 500  Mbit/s 

 Inspekcja SSL(HTTPS) 

 filtrowanie treści WWW 

 ochrona przed spamem 

 Kontrola aplikacji 

 Antywirus 

 Montaż rack 1U 

 min. 2x sfp 

 Subskrypcje i licencje pozwalające na aktualizację sygnatur aplikacji, IPS i wirusów oraz dostęp do 

bazy URL dla modułu kontroli aplikacji, na okres min. 1 roku 

 Akcesoria: 

o Szyny montażowe RACK 

b) Router  

 procesor: 

o min 36 rdzeni 

o taktowanie min. 1Ghz 

o architektura 64 bitowa 

o Monitor temperatury 

 min. 2x sfp 

 Wyświetlacz LCD 

 Montaż rack 1U  

 Zasilanie redundantne, odpowiednie do sprzętu 

 min. 8 GB Ram 
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 Akceleracja sprzętowa IPsec 

 Akcesoria: 

o Szyny montażowe RACK 

o 2 przewody zasilające 

c) Zasilanie awaryjne UPS 

 min. 3000VA 

 Moc skuteczna: min. 2700 W 

 Moc pozorna: min. 3000 VA 

 min. 8 gniazd IEC 60320(dawniej 320) C13 

 Wykonany w technologii on-line 

 Montaż rack 1U lub 2U 

 W zestawie:  

o uchwyty do mocowanie w szafie RACK 

d) Inne: 

 Mikrotik RBmAP2nD 

 Mikrotik RB760iGS 
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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki 

 ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. Dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS, routera oraz firewall-a 
wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, składamy niniejszą 
ofertę. 

1. DANE WYKONAWCY 

Nazwa  

Adres  

Adres poczty elektronicznej  

Numer telefonu  

NIP, REGON  

Osoba do kontaktu (imię i 
nazwisko, nr. tel., adres e-mail 

 

2. CENA OFERTOWA 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za niżej wymienioną cenę: 

Cena ogółem netto (bez podatku VAT) 

 zł 

Należny podatek VAT 

 zł 

Cena ogółem brutto (z podatkiem VAT) 

 zł 

Cena brutto słownie:  

Oferujemy poniżej wyspecyfikowane urządzenia i elementy wyposażenia wraz z ich dokładną specyfikacją techniczną, 

zgodne z wymogami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z Załącznika Nr 1 Zapytania ofertowego:  

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Producent, typ, model 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wg. szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia 
Długość 

gwarancji 

1 Serwer     

2 Macierz Dyskowa NAS     

3 Firewall     

4 Router     

5 UPS     

6 Inne     
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3. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; 

3) podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

4) oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i jest dopuszczony do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

5) akceptuję terminy realizacji zamówienia, tj.: 4 tygodnie (28 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy  

6) Akceptuję proponowane warunki płatności, w tym 21 dniowy termin płatności od daty przedłożenia faktury VAT. 

7) uważamy się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia składania ofert; 

8) Zapoznałem się z klauzulą informacyjną Zamawiającego wynikającą z art. 13 RODO
1
. 

9) przekazałem informacje zawarte w obowiązku informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych przez 

Zamawiającego (z art. 13 lub art. 14 RODO
1
) osobom fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem i przekazałem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postępowaniu oraz w celu realizacji umowy.
2
 

 

 
1  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) 

2
 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 (należy usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………… …………………………………………………………………………….. 
miejscowość i data   czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 
 


