Gliwice, dnia 01.08.2014 r.
HLOGISTYKA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice

Zaproszenie do składania ofert
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w zakresie
zarządzania magazynem książek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działanie 8.2, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zakup oprogramowania i sprzętu IT w zakresie wdrożenia systemu B2B

Zakup oprogramowania dotyczy:
1. Zakup 2 licencji na oprogramowanie serwerowe - system operacyjny
typu Microsoft Windows Server Standard
2. Oprogramowanie dostępowe do zasobów dyskowych serwera – 10 licencji,
typu Microsoft Windows Server CAL 1 Device
3. Oprogramowanie serwerowe – silnik baz danych – 2 szt.
typu Microsoft SQL Server Standard
4. Oprogramowanie dostępowe do serwera baz danych.
typu Microsoft SQL Server procesor CAL
licencja dostępowa do serwera Microsoft SQL Server.
5. oprogramowanie służące do wirtualizacji systemów operacyjnych – 2 licencje.
Oprogramowanie typu:
1x VMware vSphere Essentials Plus
1x VMware Subscription vSphare Essentials Plus
Zakup sprzętu IT dotyczy:
1. Serwer Główny oparty o następujące parametry :
Procesor Intel Xeon E5-2690 2,9 GHz
64 GB Pamięci RAM
2x 500GB SAS w macierzy RAID
nadmiarowe zasilanie
2. Serwer - Centrum logistyczne (magazyn):
Procesor Intel Xeon E5-2420 1,9 Ghz
16 GB Pamięci RAM
2x300 GB SAS w macierzy RAID
nadmiarowe Zasilanie
3. Zarządzalna macierz dyskowa współpracująca z środowiskiem wirtualnym typu VMWare
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ESXi, podłączona do serwera głównego.
Wyposażona w siedem dysków o pojemności 1TB SAS, nadmiarowy zasilacz
4. Przełącznik sieciowy
Przełącznik sieciowy działający w warstwie trzeciej
5. Zasilacz awaryjny 2 szt. z modułem sieciowym UPS:
Zasilacz awaryjny 2000 VA współpracujący z środowiskiem wirtualnym VMWare ESXi
Sieciowy moduł do zasilacza UPS
Zasilacz awaryjny 1000 VA współpracujący z serwerem do Centrum logistycznego
6. Szafa serwerowa 12U 19”

Kryteria wyboru ofert:
- cena –90 %
- termin realizacji – 10 %
Złożony formularz ofertowy powinien zawierać:
− nazwę i adres oferenta,
− opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
− wartość oferty w PLN,
− termin realizacji usługi,
− termin ważności oferty,
− podpis osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu oferenta.
Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki w Gliwicach przy ul.
Kościuszki 1c od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 lub poprzez kontakt mailowy
biuro@hlogistyka.pl lub telefoniczny: +48 32 230 98 63
Miejsce oraz termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 26.08.2014r. Dopuszcza się składania ofert osobiście, pocztą,
kurierem lub emailem na adres biuro@hlogistyka.pl
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