
Katowice 2017.10.19

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Grupa  Infomax  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością   Spółka  Komandytowa   
ul. Porcelanowa 11c, 40-246 Katowice mając na celu realizację projektu współfinansowanego
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  działania
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  
(Oś  Priorytetowa:  III.  Konkurencyjność  MŚP  działanie  3.3  Technologie  informacyjno-
komunikacyjne w działalności gospodarczej) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
zakup  środków  trwałych  oraz  zakup  i  przekazanie  licencji  oprogramowania,  zgodnie  ze
specyfikacją zawartą w treści ogłoszenia:

1.Specyfikacja

Zakup nowych środków trwałych o parametrach minimalnych bądź lepszych 

- serwer roboczy 1 szt. (parametry : 2 procesory klasy Xeon; Pamięć RAM 128G; Dyski HDD
oraz SSD o łącznej pojemności minimum 2TB; gwarancja 3 lata z gwarantowanym czasem 
naprawy 24h)

- zasilacz awaryjny UPS 1 szt. (urządzenie o pojemności minimum 2000VA zapewniające 
ciągłość pracy i możliwość zapisu krytycznych danych w przypadku skoków napięcia lub 
całkowitego braku prądu.)

- system backupu danych 1 kpl. (w skład kompletu wchodzą: serwer backupu typu NAS z 
procesorem Celeron oraz 4 szt. dysków twardych o pojemności 3 TB każdy)

- szafa rack  stojąca 19 " 1 szt.

- laptop konwertowany 2 w 1 (laptop i tablet) 9 szt. (parametry: przekątna 13,3"; procesor i5; 
ekran dotykowy; 8GB RAM; dysk SSD; Windows 10)

- stacje dokujące 9 szt. (parametry: model kompatybilny z  typem laptopa konwertowanego 
wymienionym w specyfikacji; zasilanie DC in; złącze HDMI; porty USB; gniazda minijack; 
gniazdo ethernet)

- kolektory danych 2 szt. (w skład jednej sztuki wchodzi: ręczny terminal bezprzewodowy, 
akumulator, zasilacz)
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Zakup oprogramowania i przekazanie licencji 

- oprogramowanie Adobe Creative Cloud for Teams z usługa Adobe Stock (2015) MULTI 
Win/Mac - 3 licencje

- oprogramowanie CorelDraw Graphics Suite X8 2 licencje (oprogramowanie graficzne 
wersja komercyjna;  podstawowe funkcje: tworzenie grafiki wektorowej i układu stron, 
edycja zdjęć, zarządzanie czcionkami TrueType i OpenType, przekształcanie map bitowych 
na postać wektorową, wyszukiwanie zasobów, przechwytywanie zawartości ekranu, 
powiększanie obrazów cyfrowych, automatyzacja zadań)

- oprogramowanie PitStopSerwer 1 szt. (specyfikacja: licencja na przedsiębiorstwo bez limitu 
użytkowników, automatyczne działanie aplikacji, tworzenie i edycja plików inspekcji 
wstępnej, obsługuje wersje dokumentów PDF do wersji 1.7 według międzynarodowych 
standardów PDF; obsługuje format XML/job ticket poddawane inspekcji wstępnej, obsługuje 
nieograniczoną liczbę plików jednocześnie)

- oprogramowanie serwerowe Windows Server 2012 - 2 szt. (licencja operacyjnego serwera 
Windows Serwer 2012 R2 lub równoważny; licencja dwuprocesorowa; 64 bit; typ OEM)

- licencje dostępowe typu CAL do serwera 1 kpl - kompatybilność z systemem operacyjnym 
serwera Windows 2012 lub równoważnym; licencje dla 26 użytkowników lub 3 pakiety
 "10 user CAL"

- licencje terminalowe dla użytkowników 25 szt. (dostęp dla 25 terminali) (Windows 2012 
CAL RDS OPEN):  licencja zdalny dostęp do aplikacji zgodny z systemem Windows Serwer 
lub równoważnym; licencja na użytkownika CAL zdalnego dostępu; licencja typu MOLP- 
open business

- oprogramowanie antywirusowe 11 szt. (licencja na 1 urządzenie; specyfikacja: ochrona 
antywirusowa, antyspyware, personal firewall, ochrona poczty elektronicznej)

2.Realizacja zamówienia
Dopuszcza się możliwość częściowej realizacji zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie listopad 2017- maj 2018.

4. Wymagania dotyczące składanych ofert
Oferta musi zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- cenę w złotych za poszczególne pozycje zamówienia wyrażoną w wartości netto i brutto
- opis danych technicznych urządzeń i systemów poświadczający parametry określone w 
specyfikacji zamówienia bądź lepszych,
- okres na jaki będzie udzielona gwarancja ,
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5. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Jedynym kryterium jest cena. Spośród otrzymanych ofert wybrane i zakupione zostaną 
urządzenia najtańsze – spełniające wymagane parametry. 

6.Termin i  sposób składania ofert
Oferty prosimy składać  do dnia  30.10.2017 r. drogą mailową na podany poniżej adres 
biuro@grupainfomax.com, bądź osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie firmy: 
Grupa Infomax, ul. Porcelanowa 11c, 40-246 Katowice.

W temacie wiadomości/na kopercie proszę umieścić zapis "oferta na zakup środków 
trwałych oraz zakup i przekazanie licencji oprogramowania".
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