Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Warszawa; dnia 02-02-2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zwracamy się z zapytaniem ofertowym:
1. Zamawiający
Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
2. Przedmiot zamówienia
Wspólny słownik zamówieo:
30214000-2 Stacje robocze
30231300-00 Monitory ekranowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 szt. zestawów komputerowych wraz monitorami
według poniższej specyfikacji:
Lp.
1.

Nazwa
komponentu
Płyta główna

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej
komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 2 złącza
pełnowymiarowe PCI Express x16 w tym jedno z możliwością
pracy w trybie x4, 2 wolne pełnowymiarowe złącza PCI, 4 złącza
DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza
SATA, 1 złącze eSATA;
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca
niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz
stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w
oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:
a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU,
Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;
b) zdalną konfigurację ustawień BIOS,
c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM
lub FDD z serwera zarządzającego;
d) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM
Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu
operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku
braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego;
e)zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji
(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z
wbudowanej pamięci nieulotnej.
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2.

Chipset

3.

Procesor

4.
5.
6.
7.

Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
Karta dźwiękowa

8.

Karta sieciowa

9.

Porty

f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi
standardami
DMTF
WS-MAN
1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz
DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
g) nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania,
zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z
predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych
odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego
zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na
żądanie użytkownika z poziomu BIOS.
h) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania,
możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika
systemu sprzętowego zarządzania zdalnego
i) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z
serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS
i lokalnych aplikacji
Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu
cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz
sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego
w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci,
chipset I/O i zintegrowany układ graficzny
Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q57 lub
równoważny
Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach,
taktowany zegarem co najmniej 3,20GHz, pamięć L2 4MB lub
procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów
przeprowadzonych przez Oferenta.
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności
przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu
oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne
zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w
celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego
4GB DDR3 1333MHz (1x4096MB)
Min. 320 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache
Niezintegrowana, nie gorsza niż FX580
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition, min. Realtek ALC269 lub równoważna, wewnętrzny
głośnik w obudowie komputera
10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą wspierająca
obsługę: WoL, PXE 2.1
umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej
technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli
zarządzania
WiFi
Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232 1 x VGA, 1 x eSATA, 2 x PS/2,
1 x DisplayPort; min. 12 x USB, w tym 10 portów
wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu
obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i
mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana
ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów
USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

przejściówek itp.
Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona
logo producenta jednostki centralnej
Mysz
Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll)
min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta
Napęd optyczny
Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do
nagrywania płyt
Obudowa
 Typu Mini Tower (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i
2 x 3,5” wewnętrzne)
 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów
bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia
wkrętów, śrub motylkowych);
 Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie
standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna
posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z
oprogramowaniem
zarządzająco
–
diagnostycznym
producenta
komputera; Obudowa musi umożliwiać
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w
obudowie do założenia kłódki)
 Zasilacz o mocy 255W i wydajności 90%
 W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny
system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i
diagnozowania
problemów
z
komputerem
i
jego
komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
 Przebieg procedury POST
 Sum kontrolnych BIOSu
 Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
 Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy
PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej,
kontrolera USB
System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, zainstalowany
system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu
lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z
oprogramowaniem
Bezpieczeństwo
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych
na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Dołączony nośnik ze sterownikami.
Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorów, pamięci i
operacji I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty
główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia
sprzętowego
wsparcia
wirtualizacji
dla
poszczególnych
komponentów systemu).
BIOS
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu
systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego
hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł
zasilania i podtrzymania BIOS)
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń
Klawiatura
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18.

Dodatkowe
oprogramowanie

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu
slotów PCI.
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak
możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie
systemu bez podania hasła administratora.
- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było
możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu
hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji,
gdy zostało podane hasło systemowe.
- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji
na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej
RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci,
obsadzeniu slotów PCI.
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty
dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB są aktywne.
- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów,
tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko
tylnich portów.
- Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę
zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą
poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.
- Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera
pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci,
lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera,
umożliwiające co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów
szeregowych, równoległych, USB,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym
komputerze a także na grupie komputerów w tym
samym czasie,
- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w
tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie
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19.

Certyfikaty
standardy

20.

Gwarancja

20.

Wsparcie
techniczne
producenta

unikalnego numeru nadanego przez użytkownika,
sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów
USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,
- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI – Windows
Management Interface,
- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej
przy wyłączonym komputerze lub
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu
zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne
uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu
zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis
błędu na wskazany adres poczty elektronicznej
i  Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO
7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie jałowym
(IDLE) wynosząca
maksymalnie 17dB (załączyć oświadczenie producenta wraz
z raportem badawczym wystawionym przez niezależną
akredytowaną jednostkę
 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane
z serwisem gwarancyjnym.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego
lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

a) Monitory – 15 sztuk

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa
komponentu
Typ ekranu
Rozmiar plamki
Jasność
Kontrast
Kąty widzenia
(pion/poziom)
Czas reakcji
matrycy
Rozdzielczość

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Panel typu IPS z aktywną matrycą TFT 24”
0,27 mm
400 cd/m2
Typowy 1000:1; Dynamiczny 80 000:1
178/178 stopni
max 6ms (szary do szarego)
1920 x 1200 przy 60Hz
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18.

maksymalna
Częstotliwość
odświeżania
poziomego
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
Powłoka
powierzchni
ekranu
Podświetlenie
Zakres
pochylenia
monitora
Zakres obrotu
monitora
Wydłużenie w
pionie
PIVOT
Bezpieczeństwo
Waga bez
podstawy
Złącza

19.

Gwarancja

20.
21.

Certyfikaty
Zużycie energii

22.

Inne

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz

Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H
System podświetlenia CCFL (7 lamp CCFL typu U)
Od -3° do +21°
± 45°
100 mm
Tak
Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
Maksymalnie 6,5 kg
DisplayPort, HDMI, 2 x DVI, VGA, Composite, wyjście Audio, złącza
komponentowego sygnału wizji, 3x USB 2.0, czytnik kart pamięci
min.: xD-Picture Card (Karta pamięci)
Karta Memory Stick (MS)/Karta High Speed Memory Stick (HSMS)
/Karta Memory Stick Pro (MS PRO) do 32GB/Memory Stick Duo (z
adapterem) do 32GB; Karta Secure Digital (SD) do 32GB/Mini
Secure Digital (z adapterem)/ Karta pamięci TransFlash (z
adapterem); Karta Multi Media (MMC) do 32GB/Karta pamięci
Reduced Size MultiMedia Card (z adapterem)
3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z
serwisem.
TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241
Max 132W - działanie normalne(z maks. luminancją, z dołączonymi
głosnikami i aktywnym USB),
75W – standard
Mniej niz 1W – wyłączona aktywność
Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki
centralnej
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3. Termin realizacji zamówienia: do 23 lutego 2011 r.
4. Kryterium oceny ofert: Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena.
5. Sposób przygotowania ofert
Ofertę należy sporządzid w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna byd podpisana przez
osobę upoważnioną. W przypadku składnia oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie
należy umieścid napis: „Oferta na zakup zestawów komputerowych wraz z monitorami na potrzeby
realizacji projektu „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe” dla Polsko-Japooskiej
Wyższej Szkoły Technik Komputerowych”.

Cena musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie oraz byd wartością brutto. Złożona oferta
musi uwzględniad wszystkie zobowiązania, obejmowad wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
Oferta musi zawierad termin realizacji zamówienia.
Ofertę można złożyd osobiście u Zamawiającego, pocztą na adres Zamawiającego, faksem nr 022 58
44 502 lub mail’owo na adres rafalm@pjwstk.edu.pl. W przypadku braku zainteresowania z Paostwa
strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie rezygnacji udziału w przetargu faksem, mailem,
listownie bądź osobiście.
Kontakt:
Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Komórka ds Projektów pokój 301B
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
e-mail: rafalm@pjwstk.edu.pl
6. Termin złożenia oferty
Ofertę złożyd należy do dnia 11 luty 2011 r. do godz. 16.00
7. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – mgr Rafał Muniak mail.
rafalm@pjwstk.edu.pl tel 22 58-44-536.
8. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu każdego przedmiotu zamówienia u innego
Wykonawcy, bądź odstąpienia od zakupu wybranych przedmiotów zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
- Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzid zmiany do złożonej oferty po
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
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Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikowad treśd zapytania
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

