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Szczecin, 23.12.2020 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKOWE 
dotyczące zakupu serwera 

KOD CPV 48820000-2 
  
Zamawiający:  
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 
ul. Żołnierska 53 
71-210 Szczecin  
NIP: 8520019079 
 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie w związku z realizacją Projektu "ZPSB Plus – 
program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych " (dalej: Projekt), 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19 prowadzi rozeznanie cenowe. 

Treść rozeznania dostępna jest na stronie www.zpsb.pl. 

I Opis przedmiotu rozeznania rynku:  

Zakup serwera wraz z osprzętowieniem i oprogramowaniem zgodnie z następującą specyfikacją 
(podane dane charakteryzują sprzęt/oprogramowanie/osprzętowienie opisany lub sprzęt równoważny 
spełniający wszystkie wskazane parametry): 

Opis Ilość sztuk 

Serwer Dell PowerEdge R440 lub różnoważny 
   - Procesor Xenon 3206R 
   - 128 GB RAM 
   - dyski  8x1,2TB SAS 10000 obr/min 
   - kontroler sprzętowy RAID z buforem PERC H730P 
   - 2 zasilacze 
   - 4x Gb Ethernet od Intela 
   - 7 lat gwarancji ProSupport w trybie Next Business Day 
   - szyny ruchome z ramieniem na kable 
   - iDRAC9 Enterprise 
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Academic VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 2 

Academic Subscription only for VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 years  2 

Szafa stojąca Rack 19'' 600x800mm 42U (otwarta); 2 półki 19” 550mm (wysuwane) 1 

Zasilacz awaryjny APC Easy-UPS SRV 3000VA Rack 1 
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II Zasady dotyczące wyceny zamówienia:  

1. Oferent musi dysponować faktycznymi możliwościami dostarczenia przedmiotu niniejszego 
zapytania – co potwierdza w formularzu oferty rozeznania (zał. nr 1)  

2. Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wyboru 
Wykonawcy.  

III Termin i sposób przedstawienia oferty cenowej  

Prosimy uprzejmie o przesłanie na adres email: josuch@zpsb.pl, do dnia: 30.12.2020 r. do godziny 
16:00 (liczy się data wysłania poczty email).  

Oferta powinna zawierać następujące informacje: 

1. dane oferenta 
2. specyfikacja proponowanego sprzętu/oprogramowania/osprzętu 
3. cena netto, podatek VAT, cena brutto za całość zamówienia. Cena pokrywa wszystkie koszty 

związanie z zamówieniem 
4. Oświadczenie  

a. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia oraz uzyskałem/am 
konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuję 
postanowienia i wymagania postawione Ogłoszeniem rozeznania rynku. 

 

IV Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami  

Osobą upoważnioną ze strony Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu do kontaktów z dostawcami jest: 
p. Adam Sawicki, tel. 91 81 49 446 e-mail: asawicki@zpsb.pl . Kontakt w dni robocze w godzinach 09:00-
16:00. 
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać w formie 
pisemnej – email: josuch@zpsb.pl.  

V Kryteria oceny  

Cena powinna być ceną brutto i obejmować wszelkie koszty oferenta, w tym ew. koszt dostawy, a także 
wszelkie obciążenia podatkowe itp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
wariantowych. Okres związania ofertą: 30 dni.  

Jednocześnie informujemy, że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie informacyjny, 
służący oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi podstawy do dalszych czynności 
handlowych.  


