
 

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. 

Zapytanie ofertowe 

          

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Aston Legal sp. z o.o. 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

II. ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu pt. „Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą 

Aston Legal sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi.” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie 

wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma Aston Legal sp. z o.o. zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej na zakup: 

1. Serwer bazy danych systemu B2B – 1 szt. 

2. Licencja serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 

Standard x64 2CPU PL OEM – 1 szt. 

3. Usługa konfiguracji serwera – 1 szt. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać 

wyceny. 

Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych na formularzu 

ofertowym lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego. 

 

Oferta powinna: 

 -  zawierać pełną nazwę oferenta 

-  adres oferenta 



 

 -  posiadać datę sporządzenia 

-  termin ważności oferty 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

biuro@astonlegal.pl lub dostarczona do biura na adres: 

Aston Legal sp. z o.o. 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Witek 

Termin nadsyłania ofert do dnia 28.11.2014 godzina 17:00 Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 V. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Kryterium oceny ofert stanowi: 

 Cena: 100% 

Załączniki: 

Specyfikacja 

Wzór formularza ofertowego 

mailto:biuro@astonlegal.pl


 

SPECYFIKACJA 

1. Serwer bazy danych systemu B2B – 1 szt. 

– Specyfikacja techniczna serwera:  

 Architektura wieloprocesorowa 

 Typ procesora nie gorszy niż 64-bitowy 

 Ilość rdzeni procesora nie mniejsza niż 6 

 Minimum 2 procesory nie gorsze niż klasy Xenon E5 (2.00 GHz, 15 MB Cache) 

 Pamięć RAM nie mniejsza niż 32 GB 

 System kontroli i korekcji błędów pamięci – mechanizm nie gorszy niż ECC dla pamięci RAM 

oraz dla pamięci cache 

 Nie mniej niż 1 czytnik wewnętrzny DVD-RAM 

 Nie mniej niż 4 dyski systemowe SAS o pojemności minimum 1 TB, szybkości interfejsu dysku 

600 MB/s, prędkości obrotowej 7200 obr./min. I pojemności pamięci podręcznej 32 MB 

 Sprzętowy kontroler RAID nie gorszy niż typu RS25DB080 

 Moduł podtrzymania bateryjnego dla kontrolerów RAID 

 Platforma serwerowa zawierająca minimum: 1 płytę serwerową nie gorszą niż S2600GZ4,  

1 panel kontrolny, 8 ramek montażowych 3.5 Hot Swap, kable 2 x SFF8087 to SFF8087, pa-

sywne chłodzenia procesorów, Risery 2 x 3x8 PCIe sloty (2xFHFL 1xFHHL), 1 moduł RKSA-

TA8 RAID, zasilacze 2 x 750W, Intel Remote Management Module 4, szyny montażowe. 

 

2. Licencja serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 Standard x64 

2CPU PL OEM – 1 szt. 

– System operacyjny pozwalający na instalację platformy B2B na serwerze. 

3. Usługa konfiguracji serwera – 1 szt. 

– Konfiguracja serwera polegająca na instalacji zakupionego systemu operacyjnego oraz wszelkich 

komponentów potrzebnych do pracy platformy B2B. 

 


