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GLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice 
NIP: 6312333447     
www gimat.pl 
e-mail:marcinek@glimat.pl 
 
          
Nasz znak: 3/2017 Gliwice, dn. 11.10.2017 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 
dotyczy zamówienia na macierz dyskową w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych narzędzi 
zarządczych i handlowych w postaci systemu informatycznego w typie B2E (ERP, w tym CRM), B2B 
oraz B2C do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi drogą do wzrostu pozycji 
konkurencyjnej firmy.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020.  

 

I.  ZAMAWIAJ ĄCY 
 

GLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice 
KRS: 0000075984 
NIP: 6312333447 

 
II.  OPIS PRZEDMIOTU DOSTAWY      

 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: 

 
Macierz dyskowa- 1 szt.  KOD CPV: 30233141-1 
 
Rodzaj zamówienia: dostawa. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1. 
 

3.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.glimat.pl 
 

III. TERMIN WYKONANIA DOSTAWY  
 

Termin wykonania przedmiotu dostawy: do 31.10.2017 r. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna: 
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- być opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- wskazywać 30 dniowy okres związania ofertą od daty jej złożenia, 
- zawierać  oświadczenie o  braku  powiązań osobowych i kapitałowych  między oferentem 
(dostawcą) a  adresatem  oferty / zamawiającym, 
- być podpisana czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta (osoby prawne) 
lub przez oferenta (osoby fizyczne).  
 

Do formularza ofertowego oferent jest zobowiązany dołączyć: 
- odpis KRS/CEIDG oferenta, 
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
- dokument poświadczający, że przedmiot zamówienia jest produkowany zgodnie z normami 
ISO 9001 oraz ISO 14001, 
- oświadczenie oferenta potwierdzające, że serwis przedmiotu zamówienia będzie realizowany 
przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, 
- dokument potwierdzający, że serwis przedmiotu zamówienia będzie realizowany zgodnie z 
wymaganiami normy ISO 9001, 
- deklarację zgodności CE dla przedmiotu zamówienia. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

a) poczty elektronicznej na adres: marcinek@glimat.pl (w formacie pdf w formie skanu 
podpisanej oferty sporządzonej zgodnie z innymi wymaganiami przewidzianymi dla 
sporządzania ofert w niniejszym postępowaniu),  

b) poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  
GLIMAT sp. z o.o., ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice 

 
do dnia20.10.2017 wraz z załączonym wydrukiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 
VI. OCENA OFERT  
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami oraz ich wagami: 
 
1. Cena netto - waga 60% 
Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 
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zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na 
podstawie następującego wzoru: 
 
Kc = (Cn/Co) x 100%, gdzie 
 
Cn – najniższa zaproponowana cena netto, 
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie, 
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”. 
 
2.    Czas naprawy serwisowej i czas wymiany sprzętu w ramach gwarancji – waga 40 % 
Czas naprawy serwisowej– liczony w godzinach roboczych (za godziny robocze uznaje się 
godziny w przedziale od 08.00 do 16.00 od pon. do pt.- dalej jako „GR”) okres od otrzymania 
przez wykonawcę zawiadomienia o awarii, usterce lub innym problemie powstałym w związku z 
funkcjonowaniem przedmiotu zamówienia (dalej jako: „Usterka”) do usunięcia Usterki i 
przywrócenia mu pełnej sprawności, obowiązujący Oferenta w okresie obowiązywania 
gwarancji. 
Czas wymiany sprzętu- w razie stwierdzenia braku możliwości dokonania skutecznej naprawy 
serwisowej w gwarantowanym czasie, liczony w godzinach roboczych okres od otrzymania przez 
wykonawcę zawiadomienia o Usterce do wymiany sprzętu na nowy. 
 
Oferent może zaproponować następujące łączne wartości dla czasu naprawy serwisowej i czasu 
wymiany sprzętu na nowy: 

 
1. Czas naprawy serwisowej- 8 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy- 16 GR – 100 pkt.  
2. Czas naprawy serwisowej- 12 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 24 GR – 80 pkt.  
3. Czas naprawy serwisowej- 16 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 32 GR – 60 pkt.  
4. Czas naprawy serwisowej- 20 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 40 GR – 40 pkt.  
5. Czas naprawy serwisowej- 24 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 48 GR – 20 pkt.  
6. Czas naprawy serwisowej- 28 GR, Czas wymiany sprzętu na nowy - 56 GR – 0 pkt.  

 
Oferent nie może modyfikować proporcji czasu naprawy serwisowej względem czasu wymiany 
sprzętu na nowy w ramach danej pozycji od 1. do 6. (przykładowo oferent nie może zaoferować 
czasu naprawy serwisowej 16 GR i czasu wymiany sprzętu na nowy 16 GR). Brak podania 
jakiejkolwiek wartości będzie traktowany przez Zamawiającego jako brak złożenia ważnej 
oferty. 

 
Crs – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas naprawy serwisowej i czas 
wymiany sprzętu w ramach gwarancji”. 
 
Łączna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 
  
   S = Kc x 60 % + Crs x 40 % 
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Gdzie:  S – suma uzyskanych punktów; 
 Kc – punkty w ramach kryterium: cena netto; 

 Crs – punkty w ramach kryterium: czas naprawy serwisowej i czas wymiany sprzętu w ramach 
gwarancji. 
 
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie 
końcowej. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych warunków udziału w postępowaniu. 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.glimat.pl 

 
IX. DODATKOWE INFORMACJE  
1. Dodatkowych informacji udziela Adam Marcinek  
pod numerem telefonu 32 3380300 oraz adresem email: marcinek@glimat.pl 
2. Niniejsze postępowanie podlega Regulaminowi udzielania przez GLIMAT sp. z o.o. 
zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dostępnego 
pod adresem internetowym: www.glimat.pl 
3. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty powiązane z nim kapitałowo lub osobowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.  
 
X. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (ISTOTNE P OSTNOWIENIA 
UMOWY) 
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Za istotne postanowienia umowy, która ma być zawarta w ramach niniejszego postępowania,  
Zamawiający uznaje wymogi wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wskazane w punkcie II 
powyżej oraz Załączniku nr 1, a także: 
 
1. Klauzula wskazująca na miejsce rozwiązywania sporów zgodne z siedzibą Zamawiającego. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie 
może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 

4. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia 
faktury i postawienia wynagrodzenia Wykonawcy w stan wymagalności. 

5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu faktury VAT.  

6. Przedmiot umowy zostanie doręczony wraz z niezbędną dokumentacją niezbędną do 
prawidłowego z niej korzystania (instrukcja, karta serwisowa, karta gwarancyjna). 

7. W przypadku podjęcia czynności serwisowych Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego o planowanym terminie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia. 
Termin ten jest dla Wykonawcy wiążący. Termin ten nie może być dłuższy niż zaoferowany 
przez Wykonawcę w ofercie pod rygorem kar umownych.  

8. Kary umowne obciążające wykonawcę za: 
a) nieterminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia (200 zł za każdy dzień 
opóźnienia); 
b) przekroczenie czasu naprawy serwisowej lub wymiany sprzętu na nowy względem 
zadeklarowanego w ofercie (50 zł za każdą godzinę roboczą opóźnienia); 

  c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (20.000 zł); 
  d) nieterminowy czas realizacji świadczeń wynikających z uprawnień Zamawiającego z  

tytułu rękojmi za wady (50 zł za każdy dzień opóźnienia). 
9. Gwarancja obowiązująca przez 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
powinien zapewnić możliwość zgłaszania awarii w trybie 24hx7dnix365dni telefonicznie, faksem, e-mail. 
Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez serwis 
Dostawcy sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu.         
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. Serwis 
urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 
Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. 

 
 
XI. ZAŁ ĄCZNIKI 
1. Opis przedmiotu zamówienia  
2. Wzór formularza ofertowego. 
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Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia 
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Specyfikacja macierzy dyskowej  

Parametry techniczne  Wymagania minimalne   

Obudowa macierzy  
Pozwalająca na zainstalowanie w posiadanej przez Zamawiającego 19” szafie rack, 

wysokość obudowy nie może przekraczać 5U 

Kontrolery  
Minimum dwa redundantne kontrolery FC 8gb 4 portowe Hot-Plug zapewniające 

wysoką dostępność 

Pamięć cache  Minimum 4 GB pamięci podręcznej dla jednego kontrolera 

Interfejsy  Minimum 8Gbit interfejsy FC x 4 szt na jeden kontroler 

Minimum 2 port 1GbE do zarządzania macierzą  

Dyski twarde  

Zainstalowane min. 24 dysków SATA II o pojemności min. 600GB oraz szybkości 

minimum 10K rpm z możliwością rozbudowy do min. 288TB dla dysków FC lub 
939TB dla dysków SATA poprzez dokładanie kolejnych modułów  

Bezpieczeństwo danych i  

funkcjonalność  

   

- Wspierane poziomy RAID: 0,1/10, 5, 6  

- Wsparcie dla protokołów IPV4,  

- Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu 

danych na dyskach  

- Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów  

- Technologia SMART  

Funkcjonalność  

- Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych.  
- Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze 

dyski bez przerywania dostępu do danych.  

- Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych 

(Thin Provisioning)  

- Klonowanie i kopie migawkowe  

- Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciąŻania kontrolerów 

macierzy (Redirect on Write)  

- Automatyczna replikcja synchroniczna i asynchroniczna  

- Harmonogram migawek i automatycznej replikacji  

- Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla 
MS SQL, VMware ESX  

- Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów 

operacyjnych  

- Wielościeżkowy dostęp do danych  

- Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie 

również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie 

macierzy z możliwością generowania raportów graficznych  

- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bez przerywania dostępu do 

danych.  

-              Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi i konfiguracjami 

kontrolerów na nowe urządzenie tego samego typu - Wsparcie Single Sign-on dla 

LDAP, AD  

 - Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy  

Wsparcie dla systemów 

operacyjnych  

MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012,  

Citrix, XenServer, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM 

AIX, HPUX, MacOS X Novell Netware, Vmware vSphere   



Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia 
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Zarządzanie  
- SNMP, telnet, SSH, HTTP, Web (SSL),  

- Powiadamianie poprzez SNMP, e-mail oraz dziennik systemowy  

 



Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

 

* dane obligatoryjne 
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Formularz ofertowy  
Oferta kierowana do:  
GLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice 
KRS: 0000075984 NIP: 6312333447 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia …. 09.20117 r. dotyczące dostawy macierzy dyskowej, związanej z projektem pt. „ Wdrożenie 
innowacyjnych narzędzi zarządczych i handlowych w postaci systemu informatycznego w typie B2E (ERP, w tym CRM), B2B oraz B2C do kompleksowego 
zarządzania procesami biznesowymi drogą do wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy.”  składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 
 
 
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy 
 
Nazwa*: …........................................................................................................................... 
Adres*:  …........................................................................................................................... 
NIP*:  …........................................... 
 
II. Warunki oferty  
 
Termin związania ofertą: 30 dni* 
 
Niniejszym oferuję następujące warunki wykonania zamówienia: 
 
KRYTERIUM: Cena 
 
L.p

. Nazwa przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa 
netto PLN VAT  Cena brutto PLN Ilość Wartość łączna netto 

PLN 
Wartość łączna 

brutto PLN  
1. Macierz dyskowa zł % zł 1 zł zł 
 
 
 



Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 
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KRYTERIUM: czas naprawy serwisowej i czas wymiany sprzętu w ramach gwarancji 
 
Niniejszym oferuję czas naprawy serwisowej- … GR, czas wymiany sprzętu na nowy- … GR 
 
W razie wyboru oferty realizacja zamówienia zostanie wykonana najpóźniej do dnia …………….. 2017 r.* 
 
Oświadczenia Wykonawcy: 
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i 
uwag w tym zakresie. 
2) Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 
wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 
3) Wnioskodawca uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia. 
 
Miejscowość ........................ dnia ……….. 2017 r.* 
 
 ……………………………………… 
 Podpis i pieczęć wystawcy oferty* 
Załączniki: 
 

1. Odpis KRS/CEIDG 
2. … 
3. … 

 


