Znak: OB.271.10.2018							Pińczów, 08.05.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
Zaprasza
do składania  ofert na zadanie pn.
„Komputeryzacja urzędu”.


I.	Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel:  412345100
fax: 412345101
NIP 662-176-15-14
Regon 291009840

II.	Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz. 2164 ze zm.), wartość zamówienia nie przekracza równowartości  kwoty  30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 	Sprzedaż i instalacja sprzętu komputerowego w skład, którego wchodzi: trzy komputery z oprogramowaniem, dwa przełączniki stakowalne 48, zasilacz awaryjny serwerowy z kartą sieciową i oprogramowaniem, zasilacz awaryjny serwerowy, oprogramowanie.

Sprzęt komputerowy o parametrach technicznych nie niższych niż określone poniżej:

a). Komputer stanowi całość złożoną z następujących części i  oprogramowania 
- (3 sztuki);

Typ: 	All-in-One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Zastosowanie: 	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Pamięć operacyjna:	RAM 4 GB DDR4 2400MHz (max 16)
Procesor:	Procesor min. 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz, pamięcią  cache CPU co najmniej 3 MB osiągający wynik co najmniej 5068 pkt w teście PassMark w kategorii Average CPU Mark

Grafika:	karta graficzna posiadająca osiągająca wynik co najmniej 1132 pkt w benchmarku Average G3D ark
Kamera internetowa:	720P+ single Mic
Pamięć masowa:	2.5” HDD (up to 1 TB)
Dźwięk:	Głośnik 2 x 3W
Napęd:	DVD SuperMulti
Ekran:	Komputer All-in-One z 21,5-calowym ekranem szerokokątnym FHD LED 16:9 z podświetlaniem LCD (1920 x 1080) o jasności 250 nitów, powłoka antyodblaskowa
Wymiary (wys. x głęb. x szer.) (mm): 420+-5 x 230+-5 x 490+-5
Masa:			6,5+-0,5 kg
Złącza:		2 x USB USB 3.1 Gen 1
4 x USB 2.0
6-in-1 Card reader
Headphone & Mic combo port
1 x HDMI-out
LAN in
WLAN:	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac   
Kolor:	Black
Klawiatura: 	Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz:	Mysz optyczna USB
Gwarancja: 	Gwarancja 3 lata OnSite NBD
Oprogramowanie: 	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL 64-bit + nośnik
Oprogramowanie dodatkowe:	Microsoft Office Home and Business 2016 Polish

b) Przełącznik stakowalny 48G - (2 sztuki);

Przełącznik jest fabrycznie nowy, pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju
44 porty RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (IEEE 802.3 typu 10BASE-T, IEEE 802.3u typu 100BASE-TX, IEEE 802.3ab typu 1000BASE-T)
4 porty 10/100/1000 RJ-45 typu dual-personality (IEEE 802.3 typu 10BASE-T, IEEE 802.3u typu 100BASE-TX, IEEE 802.3ab typu 1000BASE-T)
 2 gniazda dla dodatkowych modułów
1 gniazdo modułu stosowego
1 gniazdo typu dual-personality (RJ-45 lub USB micro-B)
Automatyczne wykrywanie rodzaju kabla Ethernet (Auto-MDIX) dla wszystkich portów 10/100/100
Pojemność minimalna 176 Gb/s
Przepustowość minimalna 130,9 mln p/s
Możliwość rozbudowy o 4 dodatkowe porty 10 Gbps Ethernet (10GBASE-T lub SFP+) 
Rozbudowa o moduł do stakowania z portami 40 Gbps oraz 2x kable 2m. 
Zabezpieczenie przed nadmiernym ruchem IP multicast  (IP multicast snooping i data-driven IGMP)
Wsparcie dla protokołu LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) 
Wsparcie dla standard IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
Wsparcie dla protokołu Uni-Directional Link Detection (UDLD) 
Priorytety ruchu zgodne z IEEE 802.116. Priorytetyzacja ruchu w warstwie 4 na bazie portów TCP/UDP
Ustalanie priorytetów IEEE 802.1p na bazie: adresu IP, pola ToS, portów TCP/UDP, DiffServ
Ograniczanie pasma per port 
Wsparcie dla protokołu IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 
Agregowanie portów zgodnie z protokołem IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Możliwość stakowania w topologii “łańcucha” i “okręgu” 
Zarządzanie przełącznikiem przez:
a. IMC – Centrum inteligentnego zarządzania
b. interfejs wiersza poleceń (CLI)
c. Przeglądarka internetowa
d. menu konfiguracyjne
e. dedykowany port (RJ-45 Ethernet) do zarządzanie pozapasmowego
f. SNMP v1, v2 i v3
g. Telnet
h. port szeregowy RS-232C lub Micro USB do zarządzania pozapasmowego
Podwójna pamięć flash dla zapasowego systemu operacyjnego
Wsparcie dla sieci VLAN zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q 
Wsparcie dla minimum 256 aktywnych sieci VLAN jednocześnie
Wsparcie dla protokołu GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) 
Wsparcie pakietów „Jumbo” - minimum 9220 bajtowych
Wsparcie dla standard IEEE 802.1v 
Wsparcie dla standardu Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) 
Routing statyczny IP
Wsparcie dla routing dynamicznego RIPv1 I RIPv2 
Minimum 256 wpisów statycznych i 2048 dynamicznych RIP w tablicy routingu
Wsparcie dla standard IEEE 802.1X 
Uwierzytelnianie użytkowników przy pomocą przeglądarki www 
Uwierzytelnianie użytkowników na podstawie adresu MAC
Wsparcie uwierzytelniania IEEE 802.1X wielu użytkowników podłączonych do jednego portu
Jednoczesne uwierzytelnianie IEEE 802.1X, www i MAC dla pojedynczego portu
Filtrowanie ruchu w warstwie 3 i 4 przy pomocy Access control lists (ACLs) 
Filtrowanie ruchu na podstawie fizycznego portu źródłowego 
Współpraca z systemami RADIUS/TACACS+
Wsparcie dla bezpiecznego zarządzania Secure shell (SSH) przez CLI
Wsparcie dla bezpiecznego zarządzania Secure Sockets Layer (SSL)  przez www
Kontrola dostępu do fizycznego portu na podstawie adresu MAC 
Wsparcie dla bezpiecznego przesyłania plików do przełącznika przez SFTP (Secure FTP) 
Autoryzacja logowania do przełącznika przy pomocy serwerów RADIUS i TACACS+ 
Możliwość blokowania pakietów STP BPDU dla portu
Możliwość blokowania ruchu DHCP dla portu
Zabezpieczenie przed pakietami ARP od nieautoryzowanych hostów
Funkcjonalność STP root guard 
Kontrola dostępu i filtrowanie ruchu na bazie autoryzacji użytkownika 
Monitorowanie parametrów wkładek SFP+ i 1000BASE-T
Urządzenie objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzeń w przypadku ich wadliwości z opcją wymiany NBD (Next Business Day, tj. następnego dnia roboczego). 
Naprawy urządzeń będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego lub w punkcie serwisowym, a transport urządzeń do i z siedziby Zamawiającego będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.


c).  Zasilacz awaryjny serwerowy z kartą sieciową i oprogramowaniem – (1 sztuka): 

Moc wyjściowa:			1980W / 2200 VA
Obudowa:			4 U rack
Wydajność przy pełnym obciążeniu:	 	95.0%
Topology:			Line Interactive
Gniazda wyjściowe:			(8) IEC 320 C13; (2) IEC 320 C19; (2) ICE Jumpers
Zakres napięcia wejściowego:			w trybie podstawowym  160 - 286V
Zmienny zakres napięcia wejściowego:	 	w trybie podstawowym 151 - 302V
Możliwość wydłużenia czas podtrzymania: 		TAK
Czas podtrzymania dla 1kW:			minimum 25 minut
Zarządzanie przez USB:			TAK
Karta  sieciowa:			TAK
Czujnik wilgotności:			TAK
Czujnik temperatury:			TAK 
Diody LED wskazują:		stan obciążenia , stan prac z sieci, prace z  baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia
Alarm dźwiękowy: 		Alarm podczas pracy na baterii, znaczny stan wyczerpania baterii, ustawialne przez użytkownika opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania:			TAK
Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 53.00 dBA
Odprowadzanie ciepła:			305.00 BTU/godz.
Okres gwarancji:		 	2 lata naprawy albo wymiana (ups i baterie)
Certyfikaty:		 	ISO 14001 i 9001 dla producenta
Oprogramowanie do zarządzania:		TAK

d).  Zasilacz awaryjny serwerowy i oprogramowaniem – (1 sztuka): 

Moc wyjściowa:			1980W / 2200 VA
Obudowa:			4 U rack
Wydajność przy pełnym obciążeniu:	 	95.0%
Topology:			Line Interactive
Gniazda wyjściowe:			(8) IEC 320 C13; (2) IEC 320 C19; (2) ICE Jumpers
Zakres napięcia wejściowego:			w trybie podstawowym  160 - 286V
Zmienny zakres napięcia wejściowego:	 	w trybie podstawowym 151 - 302V
Możliwość wydłużenia czas podtrzymania: 		TAK
Czas podtrzymania dla 1kW:			minimum 25 minut
Zarządzanie przez USB:			TAK
Karta  sieciowa:			NIE
Czujnik wilgotności:			TAK
Czujnik temperatury:			TAK 
Diody LED wskazują:		stan obciążenia , stan prac z sieci, prace z  baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia
Alarm dźwiękowy: 		Alarm podczas pracy na baterii, znaczny stan wyczerpania baterii, ustawialne przez użytkownika opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania:			TAK
Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 53.00 dBA
Odprowadzanie ciepła:			305.00 BTU/godz.
Okres gwarancji:		 	2 lata naprawy albo wymiana (ups i baterie)
Certyfikaty:		 	ISO 14001 i 9001 dla producenta
Oprogramowanie do zarządzania:		TAK

e)  Oprogramowanie (rozbudowa istniejącej infrastruktury):    - (1 sztuka);

WinSvrSTDCore 2016 OLP 16Lic NL Gov CoreLic

f)  Oprogramowanie (rozbudowa istniejącej infrastruktury):    - (1 sztuka);

	VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts

	Prace należy wykonać na terenie Urzędu Miejskiego w Pińczowie.
	Pracownicy Firmy zostali przeszkoleni odnośnie postępowania z „danymi osobowymi”
	Pracownicy Firmy posiadają odpowiednie umiejętności i uprawnienia do przeprowadzenia procesu montażu i instalacji nowego sprzętu (przełącznik, zasilacz awaryjny):

	konfiguracja przełącznika
	konfiguracja zasilacza 
	testy wydajności, optymalizacja
	instalacja zakupionego systemu
	VMware vSphere 6 Essentials Kit  (hosty vmware ESXi)
	prezentacja rozwiązania i instruktaż

	Firma posiada doświadczenia w wykonywaniu tego typu operacji instalacji sprzętu, instalacji oprogramowania.
	Po instalacji sprzętu i oprogramowania Firma przetestuje prace nowych urządzeń.


	W cenę sprzętu powinien być wliczony transport do siedziby Zamawiającego montaż w siedzibie Zamawiającego, instalacja i konfiguracja, okres gwarancji.
	Sprzęt dostarczony wadliwy lub uszkodzony podczas transportu zostanie wymieniony na nowy.
 
      III.2. Miejsce realizacji zamówienia:  
	Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10,  28-400 Pińczów.

      III.3. Wymagania dotyczące jakości sprzętu komputerowego.

Sprzęt komputerowy wymieniony w pkt. III 1 SIWZ, musi spełniać - zgodnie z unijnymi Dyrektywami Nowego Podejścia oraz Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późniejszymi zmianami) - opisane w ustawie wymagania.
  IV. Termin wykonania zamówienia 
30 dni od daty podpisania umowy.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

 Na ofertę składają się następujące dokumenty : 
formularz ofertowy					-	załącznik nr 1
wzór oświadczenia                      				-           załącznik nr 2
wzór umowy						-	załącznik nr 3
oświadczenie o akceptacji warunków umowy		-	załącznik nr 4
oświadczenie o kadrze pracowniczej			-	załącznik nr 5

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego 
         1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski – informatyk w Wydziale Organizacyjno-Obywatelskim Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 412345212

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej .
	Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
	Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
	Jeżeli osoba  podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
	Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,  powinny być parafowane przez wykonawcę.
	Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego przy ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie  - pok. 29.  Termin składania ofert upływa w dniu   18.05.2018r. do  godz. 10:00
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul.3 go Maja 10,28-400 Pińczów oraz opatrzone nazwą zamówienia: 

	„Komputeryzacja urzędu”
X. Miejsce i termin otwarcia ofert
1.  Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  18.05.2018 r. o godz. 10.15  w siedzibie zamawiającego.


XI. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
	Zaoferowana cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
	Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Zaoferowana cena jest ceną brutto.
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować jedno kryterium - cena brutto oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Cena - 100%;
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy
	Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),  siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.


