Pabianice, dnia 19 listopada 2018 r.
Zamawiający:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
NIP 731-196-27-56

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Zamawiający – MIASTO PABIANICE, zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa urządzenia do archiwizacji danych
Streamer HPE LTO-8 Ultrium 30750 Int Tape Drive (BC023A)

Warunki udziału w postępowaniu:
O uczestnictwo w postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sprzętu sieciowego i serwerowego.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki
Urządzenia do archiwizacji danych - Streamer HPE LTO-8 Ultrium 30750 Int Tape Drive
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i usterek fizycznych,
w oryginalnym opakowaniu producenta oraz musi posiadać co najmnie j 24 miesięczną

gwarancję.
Dodatkowo dostawca gwarantuje, że oferowane urządzenie :




pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski,
jest objęte gwarancją producenta,
jest objęte wsparciem i serwisem producenta zgodnie z jego zasadami,

2) termin wykonania zamówienia: do 19 grudnia 2018 r.
Potwierdzeniem wykonania zamówienia jest podpisany protokół dostawy sprzętu – streamera
i jego kompletności oraz przetestowanie sprawności w siedzibie Zamawiającego.
3) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Referat Informatyczny.
Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:
Marcin Chojak
tel. /042/ 22-54-683, e-mail: mchojak@um.pabianice.pl
Dariusz Szymański
tel. /042/ 22-54-683, e-mail: dszyman@um.pabianice.pl
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4) opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do
dnia 26 listopada 2018 r. godz. 12.00. Termin związania ofertą: 19 grudnia 2018 r.
5) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać osobiście w Referacie Informatycznym, Urząd Miejski w Pabianicach,
ul. św. Jana 4 lub pisemnie na adres ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, Referat Informatyczny, z
dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu Streamera HPE LTO-8 Ultrium 30750 Int Tape Drive”, do
godz. 12.00 dnia 26 listopada 2018 r.
Oferty zostaną otwarte w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 12.30
6) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cenę w ofercie należy podać w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Przedstawiona cena
powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia.
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
Cena – 100%
Cenę w ofercie należy podać w złotych (netto i brutto) z obowiązującym podatkiem VAT.
Przedstawiona cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania
zamówienia.
7) rozliczenie zamówienia:
Rozliczenie zamówienia nastąpi w złotych polskich, przelewem bankowym na podstawie
faktury VAT, termin płatności 21 dni od daty prawidłowo otrzymanej faktury przez
Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest dostawa do siedziby Zamawiającego
potwierdzona pisemnym protokołem przyjęcia sprzętu i jego przetestowania.

….……………………………………………
Data i podpis kierownika zamawiającego

2

