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Miejska Biblioteka Publiczna            Kołobrzeg, 09.07.2015 
ul. Jana Frankowskiego 3 
78-100 Kołobrzeg 
tel./fax + 48 94 35 228 70 
info@biblioteka.kolobrzeg.pl 
www. biblioteka.kolobrzeg.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 
 
 
Dotyczy projektu  pt.  „Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Kołobrzegu” dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET 
„BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”. 
 
W związku z realizacją projektu prosimy o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z  poniższą 
specyfikacją: 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Jana Frankowskiego 3, 78-100 Kołobrzeg 
NIP: 671-020-03-03, REGON: 330078370 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 serwera sieciowego, na którym będzie 
zainstalowany wirtualizowany bazodanowy system biblioteczny, umożliwiający obsługę 
wypożyczeń, rezerwację online oraz kontakt z czytelnikami. Na serwerze tym będzie się 
znajdowała baza danych zbiorów Biblioteki i czytelników.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

 

Serwer – 1 szt. Minimalne wymagania 

Obudowa Obudowa Rack o wysokości minimum 2U z możliwością 
instalacji dysków typu HotPlug wraz z kompletem 
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i 
całkowite wysuwanie serwera do celów serwisowych. 

Płyta główna Zaprojektowana i trwale oznakowana przez producenta 
serwera z możliwością zainstalowania minimum 2 
procesorów 

Procesor 2 procesory każdy o parametrach: 
- Min 8040 pkt w teście Passmark CPU Mark Single CPU wg 
strony http://www.cpubenchmark.net/  
- Min. 15 MB cache L3 
- obsługa pamięci 1600 Mhz 
- TDP maks. 130W 
- Min. 6 rdzeni 
- Taktowanie min. 2.5 GHz, w trybie turbo min. 3 GHz 
- Klasa procesora: serwerowy 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w 
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serwerach dwuprocesorowych i więcej 
Pamięć - Min. 1600Mhz, 

-Min. 32GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy 
konfiguracji do maksymalnej pojemności.  
-Serwer obsługujący min. 384 GB pamięci RAM 

System operacyjny Niewymagany 
Kontroler Raid Sprzętowy min. 512 MB pamięci, RAID 0/1/5/6/10 

Rodzaje dysków SATA, SAS, SSD 
Dyski Twarde min.2x Dysk twardy 600 GB SAS 6Gbps 2,5-in 15K RPM hot 

plug 
Zasilacz 2x zasilacz redundantny min. 495W każdy 
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość 

min. 1280x1024 
Interfejsy sieciowe Min. 8 x 1GB LAN RJ-45 
Napędy optyczne 1 x DVD-RW 
Gwarancja Min. 3 lata 
USB Min. 2 gniazda USB 2.0 lub 3.0 z tyłu + 2 gniazda z przodu 
Zintegrowane złącza i 
interfejsy zewnętrzne 

2x VGA (1 z tyłu i z przodu obudowy) 

Gniazda PCIe Min.: 
- 1 gniazdo PCIe x16 o przepustowości x16  
- 3 gniazda PCIe x16 o przepustowości x8 

Wspierane systemy Windows, Linux, VMware 
Inne wymagania - serwer wraz z dodatkowym wymaganym wyposażeniem 

musi pochodzić od jednego producenta, dodatkowe 
wyposażenie rekomendowane przez producenta serwera 
- Diody LED informujące o pracy serwera. 

 
3. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia oferty cenowej, na dostawę serwera 

sieciowego. 
4. Proponowana cena powinna uwzględniać całkowity koszt dostawy urządzenia. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia musi zakończyć się w  terminie do 20 dni od daty zawarcia umowy. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 
(załącznik nr 1). 

 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
  
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
info@biblioteka.kolobrzeg.pl z zaznaczeniem w tytule: „Zapytanie ofertowe serwer”, 
faksem na nr: + 48 94 35 228 70,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na   
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