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OFERTA ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI

Z OŚWIADCZENIEM OFERENTA O

LUB OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

NA ZAPYTANIE OFERTOWE1 WRAZ 

BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2013/OnJKnP (z dnia 20.08.2013 r.) w sprawie zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego 
infrastruktury technicznej i informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zgodnej 
z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs
na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48822000-6 Serwery komputerowe
30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
30233160-0 Jednostki pamięci taśmowej
30237360-0 Kasety z taśmą LTO
30211200-3 Osprzęt do dużych systemów komputerowych
48620000-0 Systemy operacyjne
48610000-7 Systemy baz danych
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

OFERTA Ip.l 
Hardsoft -Telekom 

ul. Namysłowska 17/19 
60-166 Poznań

OFERTA lp.2 
SIMPLE S.A. 

ul. Bronisława Czecha 49/51 
04-555 Warszawa

OFERTA lp.3 
System Data Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec

OFERTA lp.4 
Unizeto Technologies S.A 

ul. Królowej Korony Polskiej 21 
70-486 Szczecin
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP 1
FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 1/08/2013/OnJKnP w sprawie zakupu 
i dostawy do siedziby Zamawiającego infrastruktury technicznej i informatycznej 
niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) 
zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze 
POKL04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak - Właściciel

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

TEL/FAX: 61 66 57 170, 61 86 87 924

E-MAIL: handlowy@ht.poznan.pl

NIP 7820030475
)

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych sprzętu i oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO: Radzisław Wesołowski

TEL. KONTAKTOWY: 6166 57 170

E-MAIL: radek_w@ht.poznan.pl

“ każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując Hardsoft-Telekom firma prywatna /
hardsof/TÈLEKOM

_____________________________ jarosłaZ Kaźmierczak 

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. St

ro
na
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mailto:handlowy@ht.poznan.pl
mailto:radek_w@ht.poznan.pl


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI telekom

60-166 Poznań, ul. Namysłowska 17/19 
teł. 61 66 57 171, fax 61 868 7< ' ■

_________ ____ ______ Ki)P -/.go ■- ‘ _________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 (pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) 

(NIP - 7820030475), będąc osobą upoważnioną

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/08/2013/OnJKnP, ogłoszone 

przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie wymagania 

dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 1/08/2013/OnJKnP.

hardsoft -TELEKOM 

Ja rosła w/jźażmierczak

} .............................................................................................................................................

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

Poznań, 04.09.2013r.
data i miejsce podpisania oświadczenia

S
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3) KRYTERIA WYBORU2:

a) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 1/08/2013/OnJKnP zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT3.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

163144,74

słownie (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści cztery złote i 74/100)

Uszczegółowienie wyceny:
- łącznie wartość netto w PLN: 132638,OOzł

- łącznie VAT: 163144,74

2 zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP
3 Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustaleni&^VaLku
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatWJ^kcyzowwn. , 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę. JL 14^ o

Lp. Element przedmiotu 
zamówienia

Nazwa oferowanego produktu Cena 
BRUTTO

Cena
NETTO

1 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego 1 szt. serwera 
aplikacyjnego (zarządzającego, 
archiwizującego) oraz 1 szt. 
serwera bazy danych.

IBM X3650 M4 50156,94 40778,00

h. Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego macierzy
dyskowej dla opisanych powyżej 
serwerów.

Fujitsu ETHERNUS DX80S2 52890,00 43000,00

3 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego systemu
archiwizującego dla opisanych 
powyżej serwerów i opisanego 
poniżej oprogramowania

Tandberg StorageLibrary T24
22939,50 18650,00

4 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego przełącznika 
KVM wraz z monitorem, myszką 
i klawiaturą.

ALTUSEN KVM 16 port z konsolą i 
kablami 8241,00 6700,00

5 Dostarczenie do siedziby
Zamawiającego 11500,50 9350,00

C7łOWIFK - NA.II PPQ7A INWPQTVC 1A
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)

oprogramowania systemowego 
niezbędnego dla
funkcjonowania sprzętu i
instalowanego ERP 
• Microsoft Windows Server

2012 Standard MOLP + 
Software Assurance
- wersja edukacyjna - 2 szt.

• Licencje dostępowe typu CAL 
do Windows Server 2012 
MOLP + Software Assurance 
- wersja edukacyjna - 50 szt.

• VMware vSphere Standard 5.1 
z roczną asystą techniczną 
Basic
- wersja edukacyjna - 2 szt.

Microsoft Windows Server 2012 
Standard MOLP + Software 
Assurance 
- wersja edukacyjna - 2 szt.

Licencje dostępowe typu CAL do 
Windows Server 2012 MOLP + 
Software Assurance
- wersja edukacyjna - 50 szt.

VMware vSphere Standard 5.1 z 
roczną asystą techniczną Basic 
- wersja edukacyjna - 2 szt.

6 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego licencji
oprogramowania serwera bazy 
danych.
• Microsoft SQL Server 2012 

Standard Core (licencja na 
processor) - wersja MOLP + 
Software Assurance - wersja 
edukacyjna -1 szt.

Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Core (licencja na processor) - wersja 
MOLP + Software Assurance - wersja 

edukacyjna -1 szt.

3394,80 2760,00

7

)

Dostarczenie do siedziby
Zamawiającego licencji
oprogramowania do
archiwizowania danych.
• CA ARCserve Backup rl6.5 z 

roczną asystą techniczną - 1 
szt.

• Agent for Microsoft SQL 
Server rl6.5 z roczną asystą 
techniczną -1 szt.

• Veeam Backup & Replication 
Standard Tier A - 2 szt.

CA ARCserve Backup rl6.5 z roczną 
asystą techniczną - 1 szt.

Agent for Microsoft SQL Server 
rl6.5 z roczną asystą techniczną - 
1 szt.

Veeam Backup & Replication 
Standard Tier A - 2 szt.

14022,00 11400,00

hardsoft

JarosU kaźmiercz^
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4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY4:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania więżących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym")
- specyfikacja techniczna opisująca oferowany sprzęt i oprogramowanie w formie, jaką dysponuje 
dany Oferent (Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu 
technicznego, ze względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów 
już posiada takie specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać 
potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 
zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP

5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

I. Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
1/08/2013/OnJKnP (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

II. Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 1/08/2013/OnJKnP.

III. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

V. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VI. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.
hardsoft -TELEKOM

JarosłaywKażmierczak

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

Poznań, 04.09.2013r. 
data i miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

4 zgodnie z punktem 4.1I.C zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP Ï
-rfebEKOMI tn 
(Każmief«11
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UWAGA - WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Dane podstawowe
Imię
Nazwisko
Numer NIP
Numer REGON

Firma przedsiębiorcy

ihsiirdlsoW
JAROSŁAW ----------TELEKOM
KAZMIERCZAK 60-166 Poznań, ul. Namysłowska 17/19
7820030475 teL 61 66 57 171, fax 61 868 7S 24
632042673 NIP 782-003-04-75

JAROSŁAW KAZMIERCZAK "HARDSOFT-
TELEKOM"

MINISTERSTWO
GOSPODARKI

Dane kontaktowe
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania 
działalności
Adresy dodatkowych miejsc 
wykonywania działalności

Y^dres do doręczeń

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa 
państw

Dane dodatkowe

ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań, powiat Poznań, 
woj. WIELKOPOLSKIE

ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań, powiat Poznań, 
woj. WIELKOPOLSKIE

Polska

CEIDG

Data rozpoczęcia wykonywania 
działalności gospodarczej
Data zawieszenia wykonywania 
indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do 
dnia
Data wznowienia wykonywania 
indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru 
Przeważająca działalność gospodarcza 
(kod PKD)
Wykonywana działalność gospodarcza 
(kody PKD)

^Małżeńska wspólność majątkowa 

Status indywidualnej działalności 
gospodarczej

1992-08-01

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą 
towarów różnego rodzaju

4fiJL2<Z, 26.20.Z, 33.20.Z, 43.21.Z, 46.51.Z, 46.52.Z, 
47.41.Z, 55.20.Z, 61.90.Z, 62.09.Z, 68.20.Z, 74.90.Z, 
85.59.B, 95.11.Z

Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów
Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów
Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego I inne) 
oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej 
formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i 
ustawy 0 kontroli skarbowej.

brak wpisów
W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl)

Zgodnie Z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane nlezgodruęr 
z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te ni&Ą 
prawdziwe, Jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej

;tnlerczaK

Wygenerowano ze strony htlp://prod ccidg gov.pl stan na 2013-08-20 Wydruk z systemu komputerowego mc wymaga podpisu Dokument wygenerowano: 2013-08-20 14.00
Strona 1 z 2
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP 1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższy 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej4^' 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Bartosz Osmolą - Kierownik projektu, Mateusz Michalski - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Maciej Niemir-Specjalista ds. informatycznych) w szczególności poprzez: 
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

hardsoft

Jarosław

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

data i miejsce podpisania oświadczenia

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

Punkt 1. Serwer - sztuk 2

1x x3650 M4, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack 
15x 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMMfze względu na 1 CPU]
2x IBM 300GB 2.5in SFF G2HS 10K 6Gbps SAS HDD
1x N2125 SAS/SATA HBA for IBM System x
1x IBM HBA SAS v2 external for IBM System x
1x x3650 M4 PCIX Riser Card 2 (1 x16 FH/HL PCIe + 2 PCIX FH/FL Slots)
1x IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply
1x IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner
1x IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade
1x IBM 3m SAS Cable

Punkt 2. Macierz dyskowa Fujitsu Ethernus-1 sztuka

ET DX80 S2 Base 3.5 Contr. x2

2x DX8090 S2 HD NLSAS 2TB 7.2 3.5 x1
6x DX8090 S2 HD SAS 600G 15k 3.5 x1
2x DX8090 S2 InterfCard SAS 2Port 6G

Punkt 3. Streamer - 1 sztuka

_ 1x StorageLibrary Tandberg T24, 24 Slots - LTO-5 HH SAS, 36TB/ 72TB [2481-LTO]
__  ^x 2 year ARS-C warranty extension for StorageLibrary T24



20x FujiFilm Taśma LTO-5 Ultrium 1.5/3.0 TB 
1x FujiFilm Taśma czyszcząca 1_TO UCC

Punkt 4. Przełącznik KVM z konsolą LCD i kablami - komplet

1x ALTUSEN KVM 16 port overthe Net [CS17161]

8x ATEN kabel HD15 - SVGA + mysz + klawUSB 3.0m

8x ATEN kabel HD15 - SVGA + mysz + klawUSB 5.0m

1x CL-5800N KVM Konsola LCD 19” +klawiatura+touchpad 19" 1U dual rail



hardsoft
TELEKOM 

60-166 Poznan, ul. Namysłowska 17/19 
tel. 61 66 57 171, fax 61 868 79 24 

NIP 782-003-04-75
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KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 1/08/2013/OnJKnP w sprawie zakupu 
i dostawy do siedziby Zamawiającego infrastruktury technicznej i informatycznej 
niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) 
zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze 
POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

SIMPLE .Spółka Akcyjna

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

Ul. Bronisława Czecha 49/51 
04-555 Warszawa

TEL/FAX:+48 22 8125898 / +48 22 8154983

E-MAIL: sprzet@simple.com.pl

NIP 113-00-22-578

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych sprzętu i oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO:Wojciech Kasjanowicz

TEL. KONTAKTOWY:+48 696001214

E-MAIL: wk@simple.com.pl

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując SIMPLE S.A. (pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP - 113-00-22-578), 

będąc osobą upoważnioną

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/08/2013/OnJKnP, ogłoszone 

przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie wymagania 

dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 1/08/2013/OnJKnP.

do reprezentowania Oferenta 
wraz z pieczęcią firmowq 

f ‘ . C (jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmowq)
r ' • ’/o

lr ' ' "Ch? ‘9/51
'; "Uu-j

05-09-2013, Warszawa
data i miejsce podpisania oświadczenia
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3) KRYTERIA WYBORU :1

a) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 1/08/2013/OnJKnP zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT2.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

176782,98

słownie (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa zł dziewięćdziesiąt osiem 
groszy.)

Uszczegółowienie wyceny:
- łącznie wartość netto w PLN: 143726,00

- łącznie VAT:33056,98

1 zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP
2 Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/orfiTTódatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłką/)/y /

Lp. Element przedmiotu 
zamówienia

Nazwa oferowanego produktu Cena 
BRUTTO

Cena 
NETTO

1 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego 1 szt. serwera 
aplikacyjnego (zarządzającego, 
archiwizującego) oraz 1 szt. 
serwera bazy danych.

IBM x3650 M4, Xeon 6C E5-2630 
95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 

8x16GB, O/Bay HS 2.5in 
SAS/SATA, 2x IBM 300GB 2.5in 

SFF G2HS 10K 6Gbps SAS HDD, SR 
M5110e, 2x750W p/s, Rack-2 

szt

50073,30 40710,00

2 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego macierzy
dyskowej dla opisanych powyżej 
serwerów.

IBM System Storage DS3512 
Express Dual Controller Storage 

System + 6x 600GB 3.5in 15K 6Gb 
SAS HDD + 2x 2TB 3.5in 7.2K NL

SAS HDD

43683,45 35515,00

3 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego systemu
archiwizującego dla opisanych 
powyżej serwerów i opisanego 
poniżej oprogramowania

IBM TS3100 Tape Library Model 
L2U + LTD Ultrium 5 Half High 
SAS Drive Sled + 20x Ultrium 5 

Data Cartridge + Ultrium Cleaning

26322,00 21400,00

j 0 0 0 9 3 ' ;:4 '
nunriz ma ii rnmA imi a/i— ia I /'A')
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Cartridge
4 Dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego przełącznika 
KVM wraz z monitorem, myszką 
i klawiaturą.

ALTUSEN Konsola KVM LCD 19"+ 
klawiatura +tuchpad 19" 1U + 

ALTUSEN KVM 16 port over the 
Net + 8xATEN kabel HD15 - SVGA 
+ mysz + klawUSB 3.Om + 8xATEN 

kabel HD 15 - SVGA + mysz + 
klawUSB 5. Om

9471,00 7700,00

5 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego 
oprogramowania systemowego 
niezbędnego dla
funkcjonowania sprzętu i
instalowanego ERP 
o Microsoft Windows Server 

2012 Standard MOLP + 
Software Assurance
- wersja edukacyjna - 2 szt.

• Licencje dostępowe typu CAL 
do Windows Server 2012 
MOLP + Software Assurance 
- wersja edukacyjna - 50 szt.

o VMware vSphere Standard 5.1 
z roczną asystą techniczną 
Basic
- wersja edukacyjna - 2 szt.

WinSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL 
Acdmc 2Proc - 2szt 

WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL 
Acdmc UsrCAL-50szt 

Academic VMware vSphere 5 
Standard for 1 processor + 

Academic Basic 
Support/Subscription for VMware 

vSphere 5 Standard for 1 
processor for 1 year-2szt

11863,35 9645,00

6 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego licencji
oprogramowania serwera bazy 
danych.
• Microsoft SQL Server 2012 

Standard Core (licencja na 
processor) - wersja MOLP + 
Software Assurance - wersja 
edukacyjna -1 szt.

SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLP 
2 Lic NL Acdmc Core Lie - 3 szt na 
dostarczany serwer bazodanowy 

zawierający procesor 6-rdzeniowy

19507,80 15860,00

7 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego licencji
oprogramowania do
archiwizowania danych.
• CA ARCserve Backup rl6.5 z 

roczną asystą techniczną - 1 
szt.

«Agent for Microsoft SQL 
Server rl6.5 z roczną asystą 
techniczną -1 szt.

• Veeam Backup & Replication 
Standard Tier A - 2 szt.

CA ARCserve Backup rl6.5 z roczną 
asystą techniczną -1 szt.
+ Agent for Microsoft SQL Server 

rl6.5 z roczną asystą techniczną -1 
szt

+ Veeam Backup & Replication 
Standard for VMware - Education

Only - 2szt

15862,08 12896,00
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4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY3:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania wiążących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym")
- specyfikacja techniczna opisująca oferowany sprzęt i oprogramowanie w formie, jaką dysponuje 
dany Oferent (Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu 
technicznego, ze względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów 
już posiada takie specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać 
potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 
zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP

3 zgodnie z punktem 4.II.C zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP St
ro
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5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

II.

III.

IV.

V.
VI.

Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
1/08/2013/OnJKnP (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 1/08/2013/OnJKnP.
Oferent zobowiązuje sięy w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne.

do reprezentowania Oferenta 
wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

SIMPLE SFÓLI'A A'ECY.’NA 
04-v > j ‘r3L..

ul. tS'., • ■ '' f./5'i 05-09-2013, Warszawa 
data i miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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ZAŁĄCZNIKI
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CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 08.08.2013 godz. 14:51:56
Numer KRS: 0000065743

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu 
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestraqï w Krajowym Rejestrze Sądowym 26.11.2001

Ostatni wpis Numer wpisu 43 Data dokonania wpisu 06.08.2013

Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/31715/13/135

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 012642634, NIP: 1130022578

3.Firma, pod którą spółka działa SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji RHB 50583 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSP - Ra

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność 
gospodarczą z innymi podmiotami na 
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji 
pożytku publicznego?

—

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
l.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-WAWER, miejsc. 

WARSZAWA

2.Adres ul. BRONISŁAWA CZECHA, nr 49/51, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 04-555, poczta WARSZAWA, kraj
POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej —

4.Adres strony internetowej —

Rubryka 3 - Oddziały

1 1. Firma oddziału SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE /

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. RZESZÓW, gmina M. RZESZÓW, miejsc. RZESZ^

3.Adres ul. REJTANA, nr 53A, lok. —, miejsc. RZESZÓW, kod 35-326, poczta^ZESZÓ^fkrajPOLSKA 7^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ł_____------------------iUl
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
l.Informacja o sporządzeniu lub zmianie 
statutu

1 06.06.1997. KANCELARIA NOTARIALNA
ANNY CHEŁSTOWSKIEJ
UL.PODWALE 13,00-252 WARSZAWA
REP A 3549/97

25.06.2001. KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTY KAŁOWSKIEJ
UL. MOKOTOWSKA 52 M 3,
00-543 WARSZAWA
REP A 3395/2001
PAR 2,3 UST 1 I 2, PAR 4 UST 6,7,8 -
SKREŚLONY, PAR 6 UST 5,PAR 7 UST 3
PAR 8 UST 1,3, PAR 9 UST 1,PAR 9 UST 2 -
SKREŚLONY ,PAR 9 UST 3,4, PAR 10,PAR 12 UST 1
PAR 13 UST 5 I 6 SKREŚLONY,PAR 14 UST 2,
PAR 14 UST 3 - DODANY,PAR 15,PAR 16,PAR 17 UST 1, 
PAR 17 UST 2 - SKREŚLONY,PAR 18 UST 9,PAR 18 UST 5 - 
DODANY,PAR 20,PAR 21,PAR 22,PAR 28

2 15.06.2004 R., REPERTORIUM A NR 7476/2004, ASESOR NOTARIALNY - WOJCIECH 
SZCZYPKOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA 
UL. GRZYBOWSKA NR 12/14 LOKAL B-2, 00-132 WARSZAWA,
ZMIANY: §6 UST.5 PKT F), § 12 UST.3

3 20.09.2007 ROKU, REP. A NR 8060/2007, KANCELARIA NOTARIALNA HALINA DANUTA 
STATKIEWICZ - NOTARIUSZ, URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA - NOTARIUSZ SPÓŁKA 
CYWILNA, 04-501 WARSZAWA, UL. PŁOWIECKA 7, DODANO PARAGRAF 12 A

4 27 CZERWCA 2011 ROKU REP. A NR 3490/2011, NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ- 
WYSOCKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 
ZMIANA § 2, § 5, § 6 STATUTU SPÓŁKI ORAZ ZMIANA TYTUŁU ROZDZIAŁU III STATUTU 
SPÓŁKI

5 06.10.2011 R., REP. A NR 5611/2011, NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA, 
NOTARIUSZ W WARSZAWIE
ZMIANA § 3, STATUTU SPÓŁKI.

6 25.11.2011 R., REP. A NR 6409/2011, NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA, 
NOTARIUSZ W WARSZAWIE
ZMIANA § 3 STATUTU SPÓŁKI.

7 28.06.2012R., REP. A NR 3443/2012, NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA, 
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PŁOWIECKIEJ 7
- ZMIANA § 3 UST. 2
- UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO UST. 3 W § 3

8 AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 5497/2012 Z DNIA 18.10.2012 R., ZAWIERAJĄCYM UCHWAŁĘ 
NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM PRZEZ 
NOTARIUSZ URSZULĘ STATKIEWICZ - WYSOCKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ 
PRZY UL. PŁOWIECKIEJ NR 7 W WARSZAWIE, ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY 
SPOSÓB:
ZMIENIONO UST. 1 W § 3
UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE UST. 4 I 5 W § 3, 
W § 15 WPROWADZONO NOWE PUNKTY: 10, 11, 12 I 13.

Rubryka 5
l.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego mz Monitor 
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do 
ogłoszeń spółki

4.Czy statut przyznaje uprawnienia 
osobiste określonym akcjonariuszom lub 
tytuły uczestnictwa w dochodach lub

NIE .'¡/i
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majątku spółki nie wynikających z akcji?

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału 
w zysku?

NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE

2.0pis sposobu powstania spółki oraz 
informacja o uchwale

SIMPLE SA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SIMPLE SP. Z O.O. NA MOCY UCHWAŁY 
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SIMPLE SP.Z 0.0. Z DNIA 06.06.1997.

3.Numer i data decyli Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 
zgodzie na dokonanie koncentracji

—

Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka

1 1. Nazwa lub firma SIMPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot 
był zarejestrowany

RHB

3. Nu mer w rejestrze 15890

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

5.Numer REGON 008051480

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
l.Wysokość kapitału zakładowego 4 380 298,00 ZŁ

Z.Wysokość kapitału docelowego —

3,Liczba akcji wszystkich emisji 4380298

4.Wartość nominalna akgl 1,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4 380 298,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego

— ZŁ

Podrubryka 1 
Informaga o wniesieniu aportu

l.Określenie wartości akcji objętych za 
aport

1 178 350,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji

1 1.Nazwa serii akcji SERIA A 1

2. Liczba akcji w danej serii 18900

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE f
\ /
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informacja, że akge nie są 
uprzywilejowane

2 l.Nazwa serii akcji SERIA A 2

2.Liczba akcji w danej serii 756000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informaga, że akge me są 
uprzywilejowane

—

3 l.Nazwa serii akcji SERIA B

2.Liczba akcji w danej serii 225000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informaga, ze akge me są 
uprzywilejowane

*-----

4 l.Nazwa serii akcji SERIA C

2.Liczba akcji w danej serii 102690

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informacja, że akge nie są 
uprzywilejowane

—

5 l.Nazwa serii akcji SERIA D

2.Uczba akgi w danej serii 360000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akgi uprzywilejowanych lub 
informaga, ze akge nie są 
uprzywilejowane

6 l.Nazwa serii akgi SERIA E

2.Liczba akcji w danej serii 180000

3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informacja, ze akge me są 
uprzywilejowane

—

7 l.Nazwa serii akgi SERIA F

2.Llczba akgi w danej serii 73350

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akgi uprzywilejowanych lub 
informaga, że akge nie są 
uprzywilejowane

—

8 l.Nazwa serii akcji SERIA G

2.Liczba akg'i w danej serii 72864

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akgi uprzywilejowanych lub 
informacja, ze akcje nie są 
uprzywilejowane

—

9 l.Nazwa serii akcji SERIA H

2.Liczba akcji w danej serii 27000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akgi uprzywilejowanych lub 
nformaga, ze akcje nie są “ooon i HKnn
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uprzywilejowane

10 1. Nazwa serii akcji SERIA I

2.Liczba akgi w danej serii 15245

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informaga, że akcje nie sa 
uprzywilejowane

—

11 l.Nazwa serii akcji J

2.Liczba akgi w danej serii 2001149

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informaga, ze akge nie są 
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

12 l.Nazwa serii akgi K

Z.Uczba akgi w danej serii 378000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akgi uprzywilejowanych lub 
informaga, że akge me są 
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11
l.Czy zarząd lub rada administrująca są 
upoważnieni do emisji warrantów 
subskrypcyjnych?

—

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
l.Nazwa organu uprawnionego do 
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

Z.Sposób reprezentagi podmiotu DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 l.Nazwisko / Nazwa lub firma GNITECKI

2.1miona PRZEMYSŁAW

3.Numer PESEL/REGON 77072307111

4.Numer KRS ****

5.Funkga w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

6. Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

■) ił fi 12 (
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7. Data do jakiej została zawieszona —
2 l.Nazwisko / Nazwa lub firma SIEDLECKI

2.Imiona MICHAŁ JAN

3.Numer PESEL/REGON 58082202393

4.Numer KRS ****

5.Funkęja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7,Data do jakiej została zawieszona —

3 l.Nazwisko / Nazwa lub firma WNOROWSKI

2.1miona RAFAŁ MAURYCY

3.Numer PESEL/REGON 79070701072

4.Numer KRS ****

S.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7. Data do jakiej została zawieszona —

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 l.Nazwisko BOGUCKI

2.1miona ANDRZEJ JAN

3.Numer PESEL 53122703131

2 l.Nazwisko WOJACKI

2.1miona ADAM JACEK

3.Numer PESEL 64121110310

3 l.Nazwisko STROJNOWSKI

2.1mlona ZBIGNIEW MARIAN

3.Numer PESEL 54092605854

4 l.Nazwisko ZDUNEK

2.1m1ona PAWEŁ BOGUSŁAW

3.Numer PESEL 60101300311

5 l.Nazwisko ZDUNEK

Z.Imiona TOMASZ MICHAŁ

3.Numer PESEL 63051800173

6 l.Nazwisko HEJKA

2.1miona ANNA KAROLINA

3.Numer PESEL 58110308783

0 0 013
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27 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

28 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

29 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

30 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

31 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

32 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

33 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

34 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

35 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK 
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

36 47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I 
OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

37 47, 42, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

38 47, 43, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

39 47, 54,, SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

40 47, 59, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH 
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

41 47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

42 58,11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK

43 58, 12, Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)

44 58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET

45 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

46 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

47 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

48 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

49 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

50 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

51 02, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM

52 18, 11, Z, DRUKOWANIE GAZET

53 18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE

54 18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

55 18, 14, Z, INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

56 18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

57 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

58 33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

59 33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

60 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

61 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I 
OPROGRAMOWANIA

62 46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO _

63 46, 65, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH [ 'j y /



Identyfikator wydruku: RP/65743/43/20130808145156 Strona 9 z 12

64

65

46, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w 
polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu 1 27.06.2002 01.01.2001-31.12.2001
rocznego sprawozdania 
finansowego

2 26.06.2003 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 19.06.2004 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.

4 29.06.2005 01.01.2004-31.12.2004

5 10.07.2006 01.01.2005 -31.12.2005

6 13.07.2007 01.01.2006 - 31.12.2006

7 09.07.2008 01.01.2007-31.12.2007

8 17.07.2009 01.01.2008 - 31.12.2008

9 07.07.2010 01.01.2009 - 31.12.2009

10 12.07.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

11 01.08.2012 01.01.2011 -31.12.2011

12 04.07.2013 01.01.2012 -31.12.2012

2.Wzmianka o złożeniu opinii 
biegłego rewidenta

1 ***** 01.01.2001-31.12.2001

2 ***** 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 ***** 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

4 ***** 01.01.2004-31.12.2004

5 ***** 01.01.2005-31.12.2005

6 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

7 ***** 01.01.2007-31.12.2007

8 ***** 01.01.2008 -31.12.2008

9 ***** 01.01.2009-31.12.2009

10 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

11 ***** 01.01.2011 -31.12.2011

12 ***** 01.01.2012-31.12.2012

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o 
zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego

1 ***** 01.01.2001-31.12.2001

2 ***** 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 ***** 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

4 ***** 01.01.2004-31.12.2004

5 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005

6 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

7 ***** 01.01.2007-31.12.2007

8 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

9 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

10 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

11 ***** 01.01.2011 -31.12.2011

12 ***** 01.01.2012 -31.12.2012

4. Wzmianka o złożeniu 
sprawozdania z działalności

1 ***** 01.01.2001-31.12.2001 /

w \ ! / t y /

0 0 01 6
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podmiotu 2 ** *** 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 ***** 01.01.2004 -31.12.2004

4 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005

5 ***** 01.01.2006-31.12.2006

6 ***** 01.01.2007-31.12.2007

7 ***** 01.01.2008-31.12.2008

8 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

9 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

10 ***** 01.01.2011 -31.12.2011

11 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Rodzaj dokumentu Nr kolejny w 

polu
Data złożenia Za okres od do

1. Skonsolidowane roczne 
sprawozdanie finansowe

1 09.07.2008 01.01.2007-31.12.2007

2 17.07.2009 01.01.2008 -31.12.2008

3 12.07.2011 01.01.2010 -31.12.2010

4 01.08.2012 01.01.2011 -31.12.2011

5 04.07.2013 01.01.2012- 31.12.2012

2.0pima biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2007-31.12.2007

2 ***** 01.01.2008-31.12.2008

3 ***** 01.01.2010-31.12.2010

4 ***** 01.01.2011-31.12.2011

5 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

3.Uchwała lub postanowienie o 
zatwierdzeniu 
skonsolidowanego rocznego 
sprawozdania finansowego

1 ***** 01.01.2007-31.12.2007

2 ***** 01.01.2008-31.12.2008

3 ***** 01.01.2010-31.12.2010

4 ***** 01.01.2011 -31.12.2011

5 ***** 01.01.2012-31.12.2012

4.Sprawozdanie z działalności 
jednostki dominującej

1 ***** 01.01.2007-31.12.2007

2 ***** 01.01.2008-31.12.2008

3 ***** 01.01.2011 -31.12.2011

4 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości 

Brak wpisów

0 0 017
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Rubryka 2 - Wierzytelności 

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o 
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator 

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja 

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny 

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
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Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym 

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym 

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informaga o zawieszeniu działalności gospodarczej 

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 08.08.2013

adres strony internetowej; na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

0 0 C19

https://ems.ms.gov.pl


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP 1
OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Bartosz Osmolą - Kierownik projektu, Mateusz Michalski - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Maciej Niemir-Specjalista ds. informatycznych) w szczególności poprzez: 
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
o pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
o pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

SIMPLE S/ĆLKA AKCYJNA
Warszawa

ul. - _.v/a Czecha 49/51 

data i miejsce podpisania oświadczenia

_l?-u0-2ż-578

0 0 020

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. /"j /i — St

ro
na

 1

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Innowacyjna konstrukcja oferująca elastyczność, 
wydajność i maksymalną dostępność.

Najważniejsze informacje

• Innowacyjna konstrukcja 
zoptymalizowana pod kątem kosztów 
i wydajności oraz obsługi kluczowych 
aplikacji biznesowych i chmur 
obliczeniowych.

• Udoskonalone środowisko biznesowe 
dzięki dużej niezawodności, dostępności 
i łatwości serwisowania oraz minimalizacji 
przestojów w pracy.

• Łatwe wdrażanie, integracja, 
serwisowanie i zarządzanie.
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Serwer IBM® System x365O M4 łączy wysoką dostępność, wydajność 
i elastyczność podsystemu we/wy z atrakcyjną ceną i doskonałą nieza
wodnością. Ten zaawansowany model stanowi energooszczędne, 
przystępne cenowo i łatwe w obsłudze rozwiązanie stelażowe, które 
można rozbudowywać w miarę wzrostu potrzeb, co pomaga klientom 
obniżać koszty i zarządzać ryzykiem. Urządzenie oferuje większe 
możliwości obliczeniowe na każdy wat mocy. Obsługuje też zaawanso
wane technologie pamięci i najnowsze procesory Intel Xeon z serii 
E5-2600, a także większą pojemność dyskowej pamięci masowej z myślą 
o firmach mających duże potrzeby w tym zakresie. Wszystko to sprawia, 
że jest to optymalne połączenie wydajności i gęstości upakowania.
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Dzięki nadmiarowym, wymienianym podczas pracy wentylatorom, dyskom 
i zasilaczom serwer x365O M4 oferuje odporną na awarie architekturę, która 
doskonale sprawdza się przy obsłudze najważniejszych aplikacji bizneso
wych. Mechanizm przewidywania awarii (Predictive Failure Analysis) 
i diagnostyka świetlna tworzą zaawansowany system ostrzeżeń obejmujący 
zasilacze, wentylatory, moduły regulacji napięcia (VRM), dyski, procesory 
i pamięć. Nadmiarowe, wymieniane podczas pracy komponenty ułatwiają 
wymianę uszkodzonych części bez konieczności wyłączania systemu.

Zintegrowany moduł zarządzania 2 (Integrated Management Module 2 
- IMM2) i standard UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 
zapewniają serwerowi x365O M4 spójną podstawę kodową na poziomie 
systemu, co ułatwia jego instalację, konfigurowanie oraz obsługę. Opcjo
nalne funkcje zdalne (Feature on Demand-Foty umożliwiają zarządzanie, 
monitorowanie i rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca. 
Zaawansowane i łatwe w obsłudze narzędzia pomagają natomiast 
w zarządzaniu zasobami fizycznymi i wirtualnymi.

Wybrane konfiguracje serwera x3650 M4 są częścią oferty IBM Express 
Portfolio™, przeznaczonej dla przedsiębiorstw małych i średniej wielkości. 
Zarządzanie serwerami Express jest tak samo łatwe w przypadku wszystkich 
modeli. Dostępność produktów jest jednak różna w różnych krajach.
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IBM System x3650 M4 — najważniejsze informacje
Obudowa/wysokość Stelaż o wysokości 2U

Procesor (maks.) Maks, dwa 8-rdzeniowe procesory Intel Xeon z serii 
E5-2600

Pamięć podręczna
(maks.)

20 MB na procesor

Pamięć (maks.) Maks. 768 GB*, 24 gniazda (UDIMM/RDIMM/ 
LRDIMM/HCDIMM)

Wnęki na urządze
nia multimedialne

Opcjonalna wnęka na napęd DVD i napęd taśmowy

Wnęki dysków Szesnaście dysków 2,5" lub sześć dysków 3,5" (HDD) 
lub trzydzieści dwa dyski SDD 1,8"

Obsługa
konfiguracji RAID

Kontroler IBM ServeRAID M5110e na płycie głównej, 
zintegrowana sprzętowa obsługa RAID-0, -1, -10 
(6 Gb/s); opcjonalnie RAID-5, -50 lub -6, -60

Zasilacz (std./maks.) 1/2 nadmiarowe zasilacze 550 W AC, 750 W AC, 900 W
AC lub 750 W DC’ (w zależności od modelu)

Komponenty 
z możliwością 
wymiany podczas 
pracy

Zasilacze, moduły wentylatorów i dyski twarde

Interfejs sieciowy 4 x 1 GbE (std), 2 x wbudowany adapter 10 GbE (opcjo
nalny, bez gniazda)/układ Trusted Platform Module

Gniazda rozszerzeń 4-6 gniazd PCIe 3.0, opcjonalne 4 gniazda PCI-X lub 
2 gniazda PCIe o podwójnej szerokości (dla GPU' 
w ofercie specjalnej)

Porty USB 2 z przodu/4 z tyłu/2 wewnętrzne

Porty VGA 1 z przodu/1 z tylu

Maksymalna 
pojemność 
wewnętrznej 
pamięci masowej

Dyski SAS/SATA o maks, pojemności 16 TB (model 
2,5") lub 18 TB (model 3,5”)

Zgodność ze 
standardami 
sprawności 
energetycznej

Ekwiwalent zgodności z normami NEBS 1/ETSI* dla 
zasilaczy AC i DC‘, zgodność z normami 80 PLUS® 
Platinum i ENERGY STAR®* (w zależności od modelu)

Zarządzanie 
systemem

Moduł IBM IMM2 z opcjonalną funkcją obsługi zdalnej 
FoD, funkcja Predictive Failure Analysis, diagnostycz
ne diody LED, panel diagnostyki świetlnej, automa
tyczne restartowanie serwera, IBM Systems Director 
i Active Energy Manager™

Obsługiwane syste
my operacyjne

Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise
Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere

Ograniczona 
gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja na części wymieniane 
przez klienta oraz naprawy w jego siedzibie, 9x5 (w na
stępnym dniu roboczym), dostępne rozszerzenia serwisu

© Copyright IBM Corporation 2012

IBM Polska Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 8 
02—134 Warszawa 
tel. (+ 48 22) 878 67 77 
faks (+ 48 22) 878 68 88 
ibm.com/pl

Wydrukowano w Polsce 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Marzec 2012 r.

IBM, logo IBM, ibm.com i System x są znakami towarowymi 
firmy International Business Machines Corporation 
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych 
krajach. Pozostałe nazwy produktów i usług mogą być znakami 
tow-arowymi IBM lub innych podmiotów. Aktualna lista znaków 
towarowych firmy IBM jest dostępna w Internecie po adresem 
ibm.com/legalpop/tra 16.'.html.

Intel i Intel Xeon są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
Intel Corporation lub jej przedsiębiorstw podporządkowanych 
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa 
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub 
innych krajach.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane 
w stanie, w jakim się znajdują („as-is”), l>ez jakichkolwiek 
gwarancji wyraźnych lub domniemanych, w tym rękojmi, 
gwarancji przydatności do określonego celu i wszelkich gwarancji 
lub warunków nienaruszania praw. Gwarancje na produkty IBM 
są zgodne z warunkami umów towarzyszących tym produktom.

Niniejszy dokument jest aktualny w momencie pierwszego 
druku i może zostać zmieniony przez firmę IBM w dowolnym 
momencie. Oferta nie musi być dostępna w każdym kraju, 
w którym IBM prowadzi działalność.

* Dostępne w późniejszym okresie 2012 r.

Więcej informacji o serwerach x3650 M4 można znaleźć pod 
adresem: ibm.eom/systems/pl/x/ u przedstawiciela IBM 
lub Partnera Handlowego IBM.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony 
na portalu facebook.com, gdzie znajdują się informacje 
o najnowszych technologiach IBM.

www.facebook.com/serwerblog
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IBM System Storage 
TS3100 Tape Library 
Express Model
Entry-level LTO tape library designed to provide 
reliable, high-capacity, high-performance tape backup

Highlights

• Support the latest generation of Linear 
Tape-Open (LTO) technology with one 
LTO Ultrium 6 full-height tape drive or 
up to two LTO Uttrium 6 half-height tape 
drives, as well as LTO Ultrium 5 and 
4 tape drives using a 2U form factor

• Support Fibre Channel attachment for 
half-height LTO Ultrium 6 and 5 tape 
drives

• Offer outstanding capacity, performance 
and reliability with cost-effective backup, 
restore and archive for midrange storage 
environments

» Manage libraries remotely through a 
standard web interface that supports 
flexibility and improved administrative 
control over storage operations

The IBM® System Storage® TS3100 Tape Library Express® Model 
and its storage management applications are designed to exceed your 
capacity, performance, data protection, reliability, affordability and 
application requirements. The TS3100 is designed as a functionally rich, 
entry-level tape-storage solution incorporating LTO tape technology. 
The TS3100 is an excellent solution for large-capacity or high-perfor
mance tape backup with or without random access, as well as an excellent 
tape automation option for IBM Power Systems™, IBM System x® and 
other open systems.

The TS3100 is well-suited for handling the backup, restore and archive 
data-storage needs for small to midsize environments. With the use 
of one LTO full-height tape drive or up to two LTO half-height tape 
drives and with a 24-tape cartridge capacity, the TS3100 leverages LTO 
technology to cost-effectively handle growing storage requirements. 
The TS3100 is configured with two removable cartridge magazines, 
one on the left side (12 data cartridge slots) and one on the right 
(12 data cartridge slots). Additionally, the left magazine includes a 
single mail slot to help support continuous library operation while 
importing and exporting media. A bar code reader is standard in the 
library, supporting the library’s operation in sequential or random-access 
mode. The TS3100 also comes standard with remote management 
capabilities to allow for remote administration of the tape library through 
a web interface. Path Failover is an optional feature for this library 
designed to provide automatic control path failover to a preconfigured 
redundant control path in the event that a host adapter or control path 
drive is lost, without aborting the current job in process.
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The LTO Ultrium 6 technology is designed to provide greater 
capacity with continued support for encryption of data. The 
hardware encryption and decryption core and control core 
reside in the LTO Ultrium 6 tape drive. A larger internal data 
buffer in the full-height drive helps improve data access rates 
and reduce cartridge fill and rewind times along with dynamic 
channel calibration designed to help increase data throughput. 
In addition to reading and writing to LTO Ultrium 6 tape 
cartridges, the LTO Ultrium 6 rape drive can read and write to 
LTO Ultrium 5 cartridges and read LTO Ultrium 4 cartridges 
with improved data rates. The LTO Ultrium 6 tape drive is 
designed to support up to 160 MBps native data-transfer rates 
and up to 2.5 TB native physical capacity when using the LTO 
Ultrium 2.5 TB data cartridge (6.25 TB with 2.5:1 compres
sion). The TS3100, feaniring LTO Ultrium 6 tape drives, has 
a capacity of up to 60 TB native (150 TB with 2.5:1 compres
sion). The sequential or random-access library comes in a 
standalone base configuration with the option of an industry
standard 19-inch rack-mount kit. The TS3100 also has an 
LCD and indicators for power, drive and activity, error status 
and message information.

Why IBM?
The performance and availability of your storage environment 
can either enhance or hamper your business processes. That’s 
where IBM comes in. As a market leader in the storage indus
try, we can help you handle the challenges that your network or 
company as a whole encounters.

Innovative technology, open standards, excellent performance, 
and a broad portfolio of storage-proven software, hardware 
and solutions offerings—all backed by IBM with its recognized 
leadership—are just a few of the reasons why you should 
consider IBM storage offerings.

IBM System Storage TS3100 Tape Library Express Model at a glance

Drive options LTO Ultrium 6 full-height: 8 Gbps Fibre Channel (FC # 8344)
LTO Ultrium 6 half-height: 6 Gbps SAS (FC # 8347); 8 Gbps Fibre Channel (FC # 8348)
LTO Ultrium 5 full-height: 6 Gbps SAS (FC # 8245); 8 Gbps Fibre Channel (FC # 8244)
LTO Ultrium 5 half-height: 6 Gbps SAS (FC # 8247); 8 Gbps Fibre Channel (FC # 8248)
LTO Ultrium 4 full-height: Low Voltage Differential (LVD) SCSI (FC it 8143 or 95P5002); 3 Gbps SAS (FC # 8145 or 
95P5006); 4 Gbps Fibre Channel (FC # 8144 or 95P5004)
LTO Ultrium 4 half-height: 6 Gbps SAS (FC # 8149 or 46X7117); 8 Gbps Fibre Channel (FC # 8148 or 46X6912)

Available models TS3100 Tape Library Model L2U Driveless
3573 L2U (MTM)
35732UL (HVEC)

Optional feature codes
Path Failover feature 45E9503 or FC # 1682

Transparent LTO encryption 45E3081 or FC #5900

Rack mount 23R6998 or FC # 7002

Right-side magazine set
Left-side magazine

23R6999 or FC # 8106
45E2237 or FC # 8109
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Dimensions(Wx HxD)

LTO Ultrium tape cartridges LTO Ultrium 6 media: FC # 8605
LTO Ultrium 5 media: FC # 8505
LTO Ultrium 4 media: FC # 8405

LTO Ultrium cleaning 
cartridge

23R7008 or FC # 8002

Tape drive type LTO Ultrium 6 half-height and full-height
LTO Ultrium 5 half-height and full-height
LTO Ultrium 4 half-height and full-height

Number of drives 1-2

Number of tape cartridges 24

Number of mail slots 1

Physical capacity Capacity per cartridge
Up to 6.25 TB compressed 2.5:1 with LTO Ultrium 6; 2.5 TB native
Up to 3 TB compressed 2:1 with LTO Ultrium 5; 1.5 TB native
Up to 1.6 TB compressed 2:1 with LTO Ultrium 4; 800 GB native

Library capacity
Up to 150 TB compressed 2.5:1 with LTO Ultrium 6; 60 TB native
Up to 72 TB compressed 2:1 with LTO Ultrium 5; 36 TB native
Up to 38.4 TB compressed 2:1 with LTO Ultrium 4; 19.2 TB native

Data transfer rate Up to 160 Mbps native with LTO Ultrium 6
Up to 140 MBps native with LTO Ultrium 5
Up to 120 MBps native with LTO Ultrium 4

Standalone 17.6 in. (447.5 mm) x 3.84 in. (97.6 mm) x 31.9 in. (810 mm)

Rack mount 17.6 in. (447,5 mm) x 3.44 in. (87.6 mm) x 29.13 in. (740 mm)

Weight 33 lb (15 kg) without rack mount

Operating environment

Temperature 50°F - 113T (10°C-45°C)

Relative humidity 10% - 80% RH (noncondensing)

Electrical power 4.0 amps at 100 V ac, 2.0 amps at 240 V ac 0.1 KVA

Attachment support 8 Gbps Fibre Channel
6 Gbps SAS interfaces
LVD SCSI, 4 Gbps Fibre Channel and 3 Gbps SAS interfaces (LTO Ultrium 4 full-height)

Operating systems support Native device driver support is available for selected IBM System servers and other Linux and 
MicrosoftWindows open-system servers.
Latest support information: ibm.com/s,stems support/storage config, ssic/
displayesssearchwithoutjs.wss?start_c er=;,es

Warranty Three-year, customer-replaceable unit (CRU) service in most countries

0 0 0 2 5
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IBM System Storage 
DS3500 Express
Affordable performance and flexibility with greater 
scalability, efficiency and ease of use

Highlights

• Deliver mid-range performance and 
scalability at entry-level prices

• Leverage built-in management expertise 
in intuitive and powerful storage manage
ment software

• Deliver simplified data protection 
management and automated recovery

• Support Enhanced Global Mirroring over 
IP and/or Fibre Channel

• Deliver continuous data security with 
full disk encryption and support high- 
performing solid-state drives (SSDs)

• Ensure data integrity with support for the 
T10 Protection Information (T10-PI) 
standard

• Comply with Network Equipment 
Building System (NEBS) and European 
Telecommunication Standards Institute 
(ETSI) and support 48 V DC power 
supplies

IBM® System Storage® DS35OO Express combines best-of-breed 
development with leading 6 Gbps host interface and drive technology. 
With its simple, efficient and flexible approach to storage, 
DS35OO Express is a cost-effective, fully integrated complement to 
IBM System x® servers, IBM BladeCenter® and IBM Power Systems™. 
By offering substantial improvements at a price that fits most budgets, 
DS35OO Express delivers superior price/performance ratios, functionality, 
scalability and ease of use for the entry-level storage user.

DS35OO Express offers:

• Scalability to mid-range performance and features starting at 
entry-level prices

• Efficiency to help reduce annual energy expenditures and 
environmental footprints

» Simplicity that does not sacrifice control with the perfect combination 
of robustness and ease of use

Delivers mid-range performance and scalability 
Building on the solid foundation of 3 Gbps SAS technology, 6 Gbps 
SAS is the enterprise version of SAS. This 6 Gbps SAS offers increased 
performance, scalability and reliability enhancements to support the 
ever-increasing reliance on information, while delivering the outstanding 
value that organizations demand.

[BM
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Delivering solid input/output operations per second (IOPS) 
and throughput, DS35OO Express controllers offer balanced 
and sustainable performance. With up to 4,000 megabytes 
(MB) per second and 40,000 IOPS in sustained drive reads, 
DS35OO Express is equally adept at delivering throughput to 
bandwidth-intensive applications and IOPS to databases and 
Microsoft Exchange.

DS3500 Express has enhanced scalability of up to 576 terabytes 
(TB) when folly expanded up to 192 drives. By dynamically 
adding drive enclosures (up to 15 EXP3512 expansion enclo
sures, 7 EXP3524 expansion enclosures or a mix of the two) 
with virtually no downtime, you can quickly and seamlessly 
respond to growing capacity demands. This scalability also 
improves overall system performance by distributing the server’s 
I/O requests across a greater number of drives.

Provides intuitive storage management 
without sacrificing control
IBM System Storage DS® Storage Manager software has 
combined robustness with ease-of-use—two attributes not 
commonly found together in entry to mid-range storage 
systems. The graphical user interface is ideally suited for 
foll-tiine storage administrators who want complete control 
over their storage configurations as well as part-time system 
administrators who need an intuitive interface that helps 
them ensure optimal storage utilization. For highly secure 
implementations, administrators can also use the password 
settings to designate users who can monitor the system, but 
who are unauthorized to make any changes.

With its industry-unique dynamic capabilities, System Storage 
DS Storage Manager supports on-the-fly reconfigurations 
without interrupting storage system input/output (I/O).
New Dynamic Disk Pooling (DDP) technology dramatically 
simplifies data-protection setup and can virtually eliminate the 
need for unscheduled drive maintenance. DDP is a self-healing 
data-protection technology that negates the need for complex 
RAID calculations, folly utilizes all of the disk drives in the 
array and delivers consistent system performance.

In addition to DDP, System Storage DS Storage Manager has 
folly integrated features that allow administrators to choose the 
method that best meets their data utilization and protection 
requirements:

• IBM Enhanced FlashCopy® creates near-instantaneous, 
capacity-efficient, point-in-time volume images that provide 
logical volume for uses such as file restoration and backup.

• Volume Copy creates a complete physical copy—or clone—of 
a volume within a storage system; this unique entity can be 
assigned to any host and used for application testing or 
development, information analysis or data mining.

• Thin provisioning with DDP helps to create the appearance 
of more disk space than is actually available, which helps to 
consume less space; it also offers the flexibility to increase 
space as data grows.

• Support for up to 128 partitions enables effective consolida
tion and virtualization.

• With firmware level 7.84 and higher, the 128 partitions come 
as a standard, with no additional cost.

Optional premium features deliver enhanced capabilities for the 
DS35OO Express system.

• Disaster Recovery option—Provides 16 Enhanced Remote 
Mirrors and 32 Enhanced Global Mirrors; also offers multi
ple options for disaster-recovery deployment and supports 
replication over Fibre Channel or IP for the DS35OO system

00027



IBM Systems and Technology
Data Sheet

System Storage

• Backup and Restore option—Allows 512 Enhanced 
Flash Copy images on the DS35OO system; Enhanced 
FlashCopy technology delivers easier setup of shared versus 
dedicated repositories and reduces capacity requirements and 
copy-on-write capacity consumption

• Performance Read Cache option—Utilizes SSDs as a level- 
two data cache, significantly improving read performance 
from spinning media; Performance Read Cache is extremely 
easy to set up and, once implemented, it automatically identi
fies the data that is read most frequently and copies it into 
cache for fast access

• Super Key option—Combines all of the features into one 
single key for easy deployment and management

Supports VMware and heterogeneous 
operating systems
DCS3500 Express offers the scalability, availability and 
integration necessary to power VMware implementations of all 
sizes. Its heterogeneous operating system support provides flex
ibility to manage a wide range of storage needs. It also includes 
support for VMware vSphere application programming inter
face (API) for Array Integration. And two application-aware 
plug-ins enable vCenter and Storage Replication Adapter (SRA) 
for efficient management.

Enables energy-saving implementations 
With rising energy expenses and IT space constraints, efforts 
to reduce power consumption in a small IT footprint have 
quickly come to the forefront as hot-button IT issues for 
many organizations. To respond to these challenges, IBM has 
made great strides in energy-efficient implementations with 
DS35OO Express, which introduces power-saving features 
designed to have virtually no impact on performance, scalability 
or functionality.

Smaller form-factor 2.5-inch SAS drives, one of multiple drives 
supported by DS35OO Express, provide up to three times more 
IOPS per watt in power consumption than 3.5-inch drives and

enable twice as many drives to reside in the same 2U of rack 
space. These drives also deliver impressive IOPS performance 
in a small form factor with minimal impact on power consump
tion or heat dissipation.

Energy-efficient power supplies help ensure just that—energy 
efficiency. By efficiently converting AC power from electric 
utilities into DC power used by the storage system, 
DS3500 Express power supplies ensure that overall annual 
expenditures are lower than other, less-efficient implementa
tions. And with low heat dissipation, DS35OO Express serves 
a key role in an overall energy-saving and green solution.

With a DC-powered model for 24-drive enclosures with 
NEBS and ETSI compliance, DS35OO Express offers energy 
savings, meets regulatory standards and minimizes risk in harsh 
environments.

DS3500 Express continues the tradition of superior disk use 
that enables users to achieve maximum return on investment 
(ROI) on their storage investments. The System Storage DS 
series can deliver up to two times the disk use of leading 
competitors, enabling organizations to achieve maximum 
performance with fewer drives and less energy consumption.

0 0 0 2 8
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Enables IBM DB2 Administration Server 
and SAN tiering
Administrators can now benefit from tiered IBM DB2® 
Administration Server and storage area network (SAN) 
implementations with multiprotocol host connectivity. 
DS35OO Express supports intermixing four 1 Gbps iSCSI, 
two 10 Gbps iSCSI—dual-ported—or four 8 Gbps Fibre 
Channel host ports with its native 6 Gbps SAS interfaces. 
This flexible and multipurpose dual-protocol approach enables 
organizations to implement a single storage system to support 
al] of their shared storage requirements and helps improve 
productivity, reliability and cost savings. These implementations 
offer additional benefits, as well:

• Low-cost, high-speed SAS delivers the best value and 
performance for direct-attached storage implementations.

• Data centers with existing IP networks or Fibre Channel 
SAN infrastructures can cost-effectively implement these 
additional host interfaces as required; 1 Gbps iSCSI is ideal 
for low-cost implementations for secondary servers, and 
Fibre Channel is well positioned for high-performance and 
robust deployments.

• Future-proof storage provides seamless integration to an 
existing 1 Gbps iSCSI infrastructure and is ready for the 
inevitable move to 10 Gbps iSCSI.

Offers data security and integrity
In the lifecycle of a hard drive, it will, at some point, be out of 
the user’s control either through theft, offsite service, repair or 
disposal. DS35OO Express combines local key management and 
drive-level encryption for comprehensive data security designed 
to protect data throughout the life of the drive without sacrific
ing storage system performance or ease of use.

Full disk encryption (FDE) provides data security at the most 
basic level—the hard drive. FDE protects against many expo
sures and vulnerabilities all at once. This drive-level encryption 
helps ensure data security in the event of a drive loss, theft or 
retirement. The FDE engine performs encryption without a 
performance penalty, which gives you the highest levels of data 
security while retaining optimal performance.

Fully integrated into System Storage DS Storage Manager as 
a premium feature upgrade, local key management provides 
the necessary management and protection of self-encrypting 
disk (SED) drives by using a single authorization scheme, 
or lock key, which can be set and applied to all SED drives 
in DS3500 Express. System Storage DS Storage Manager 
maintains and controls the key linkage and communications 
with the SED drives, secures user-selected logical drive groups 
and initiates the instant secure erase feature for users desiring 
even more peace of mind when servicing, decommissioning or 
repurposing drives. With local encryption services, FDE key 
management is transparent to day-to-day storage administra
tion, making SED drives as easy to manage as traditional drives.

In addition, DS35OO Express helps ensure data integrity by 
supporting the T10-PI protocol, which enables end-to-end 
data protection throughout transmissions, from an application 
to the disk.

Enables uptime all the time
DS3500 Express ensures continuous access to data. It carries 
on the IBM legacy of high-availability system design with 
redundant components, automated path failover and extensive 
online administration capabilities that maximize computational 
efficiency and productivity, ensuring there is virtually no single 
point of failure. This design helps keep these environments 
universally productive. New DDP technology is standard on 
DS35OO Express and virtually eliminates maintenance worries 
by self tuning, rebalancing data and maintaining consistent 
performance even during drive failures.

Supports capacity needs with tiered 
storage
DS3500 Express can cost-effectively support an organization’s 
complete range of data capacity requirements—from nearJine 
static data to highly used applications—through support for 
mixed drive types in a single storage system. DS35OO Express 
accomplishes this with support for high-performance SAS 
drives, nearline SAS drives, SSDs and SED drives. Nearline 
SAS drives are also the clear replacement of SATA drives. 
Competitively priced to SATA drives, nearline SAS drives 
significantly outperform SATA and do so with greater 
reliability.
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Now you can address even more granular and specific require
ments for your application needs, whether they include security 
for data ar rest, leading performance or energy efficiency. This 
exciting capability maximizes storage density and provides a 
more efficient use of enclosures when implementing a tiered 
storage solution.

Centralizes storage device management 
IBM Tivoli® Storage Productivity Center for Disk Select is 
designed to provide storage device configuration, performance 
monitoring and management of SAN-attached devices from a 
single console. In addition, it includes performance-monitoring 
capabilities for DS35OO Express.

Tivoli Storage Productivity Center for Disk Select provides the 
following features:

♦ Continuous real-time monitoring and fault identification to 
improve SAN availability

• Performance reporting across multiple arrays from a single 
console

• Monitoring of metrics such as throughput, I/O, data rates and 
cache use

• Reception of timely alerts that can enable event action based 
on policies when thresholds are exceeded

• Improved storage ROI by helping to keep SANs up and 
running

• Reduced storage administration costs by simplifying the 
management of complex SANs

Handles key applications and workloads
DS35OO Express offers these additional capabilities:

• Consolidation and virtualization: Balanced performance, 
low-cost consolidation and unparalleled configuration 
flexibility make DS35OO Express ideally suited for smaller 
consolidation and virtualization implementations in which 
an individual storage system supports diverse workloads 
and application requirements.

♦ Departmental and remote sites: DS35OO Express offers the 
right amount of performance, simplicity and functionality 
that a part-time administrator can use at a price that won’t 
break an organization’s budget, allowing multiple sites to be 
self-sufficient.

* Transactional workloads: Efficient IOPS make
DS35OO Express well suited for transactional workloads— 
including online transaction processing, databases and 
email—that are the core of every organization’s critical 
applications.

• Data warehousing: Solid throughput, 6 Gbps SAS, 
8 Gbps Fibre Channel and 10 Gbps iSCSI interfaces 
make DS35OO Express well suited for data-warehousing 
environments in which an individual storage system 
must process large amounts of data.

• Business-critical applications: With bullet-proof reliability, 
support for SED drives and exceptional uptime, 
DS35OO Express supports business-critical applications 
where data must be protected and available when needed.

• Secondary storage: Support for RAID 6, DDP and native 
language SAS drives means DS35OO Express can store large 
amounts of data cost effectively, with confidence that it is 
fully protected.

• Clustered topologies: SAS-based shared storage and Fibre 
Channel or iSCSI SAN implementations are ideal for cluster
ing solutions such as Microsoft Cluster Server and Oracle 
Real Application Clusters when transitioning from a direct- 
attached storage implementation.

• Streaming video: Large-block I/O applications, such as 
world-class broadcasting, rich-media storage networks, 
content creation, modeling and publishing benefit from the 
additional bandwidth that the DS3 500 Express series offers.

• Data mining: With Fibre Channel and SAS host connectivity, 
organizations can accelerate and scale simulation, visualiza
tion, modeling and rendering applications easily to accelerate 
large dataset I/O rates, as well as cost-effectively scale and 
share information across the organization for high-level 
collaboration.
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Backup and restore: With the ability to mirror data between 
storage systems over IP and/or Fibre Channel host ports, 
DS35OO Express can support short backup windows and 
recovery times for high productivity.
Storage solution: DS35OO Express offers enhanced 
IBM Tivoli Storage FlashCopy services, thin provisioning 
and advanced software features for small and midsize 
businesses.

• Data protection: DS35OO Express offers simplified provision
ing, improved rebuild rimes and more consistent performance 
under failure via selectable disk pooling.

* Campus area replication: When replicating data across a 
high-speed Fibre Channel SAN or IP networks, data can be 
mirrored synchronously, ensuring that remote sites have the 
exact same data as the local site at all times.

IBM System Storage DS3500 Express at a glance

Characteristics

Part number 1746A2S DS3512 Express Single Controller Storage System 
1746A2D DS3512 Express Dual Controller Storage System 
1746A4S DS3524 Express Single Controller Storage System 
1746A4D DS3524 Express Dual Controller Storage System 
1746T4D DS3524 Express DC Dual Controller Storage System

RAID controller Single or dual active, hot-swappable controllers

Cache 1 gigabyte (GB) cache per controller with 2 GB upgrade (battery-backed)

Host interface Two 6 Gbps SAS host ports per controller standard with the option to add a daughter card with additional 
connectivity
Four options:
• Four or eight 6 Gbps SAS ports
• Eight 8 Gbps Fibre Channel ports and four 6 Gbps SAS ports
• Eight 1 Gbps iSCSI ports and four 6 Gbps SAS ports
• Four 10 Gbps iSCSI ports and four 6 Gbps SAS ports

Drive interface Single controller subsystem: One 6 Gb SAS drive expansion port 
Dual controller subsystem: Two 6 Gb SAS drive expansion ports

Supported drives 6 Gbps SAS 3.5-inch drives:
• 300 GB 15k rpm
• 450 GB 15k rpm
• 600 GB 15k rpm
• 1 TB 7.2k rpm nearline
• 2 TB 7.2k rpm nearline
♦ 3 TB 7.2k rpm nearline
• 600 GB 15k rpm SED
6 Gbps SAS 2.5-inch drives:
• 146 GB 15k rpm
• 300 GB 10k rpm
• 600 GB 10k rpm
• 900 GB 10k rpm
♦ 300 GB 10k rpm SED
• 1 TB 7.2k rpm nearline
Solid-state SAS 2.5-inch drives:*
• 200GBSSD
• 400GBSSD
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IBM System Storage DS3500 Express at a glance

Data protection levels RAID levels 0,1,3, 5, 6,10 and/or DDP

Software features Thin provisioning with DDP, 128 storage partitions, 32 Enhanced FlashCopy images, host-attachment support for 
Microsoft Windows and Linux on X86/IBM POWER®, IBM AIX®, HP-UX, Solaris and MAC OS

Maximum drives supported • Up to 192 drives—high-performance SAS drives, nearline SAS drives, SSDs and SED SAS drives
• EXP3512 (2U 12 3.5-inch drives) and EXP3524 (2U 24 2.5-inch drives) enclosures, which can be intermixed behind 

a DS3500 Express enclosure

Fans and power supplies Dual redundant, hot-swappable

Rack support 2U, 19-inch, industry-standard rack

Management software IBM System Storage DS Storage Manager

SAN support Supported Fibre Channel switches and directors, and IP switches

Warranty Three-year parts and labor warranty, 9x5 next business day, upgradable to 24x7 with four-hour response

Physical characteristics

Dimensions (H x W x D) DS3512: 86.16 mm x 482.47 mm x 551.60 mm (3.39 in. x 18.99 in. x 21.72 in.)
DS3524: 88.07 mm x 482,10 mm x 497.93 mm (3.47 in. x 18.98 in. x 19.60 in.)

Supported systems For a list of currently supported servers, operating systems, host bus adapters, clustering applications and SAN 
switches and directors, refer to the DS3500 Express Interoperability Matrix.

Model Model description Interface Model includes

1746-E2A/EXP3512
1746-E4A/EXP3524

Drive enclosure 6 Gb SAS External security manager-embedded

Relative humidity 
(no condensation)

EXP3512/EXP3524 drive enclosure

Operating range 20% - 80%

Storage range 10% - 90%

Maximum dew point 26DC (79°F)

Maximum gradient 10% per hour

Altitude ranges

Operating 30.5 m below sea level to 3,048 m above sea level (100 ft below to 10,000 ft above)

Storage 30.5 m below sea level to 3,048 m above sea level (100 ft below to 10,000 ft above)

Transit 30.5 m below sea level to 12,000 m above sea level (100 ft below to 40,000 ft above)

The tabulated power and heat dissipation values are the maximum measured operating power.

Acoustic noise EXP3512/EXP3524 drive enclosure

Sound power 6.5 bels

Sound pressure 65 dBA

Power input EXP3512/EXP3524 drive enclosure

Nominal voltage range 90 - 264 V ac

Frequency range 50 - 60 Hz

Maximum operating current 3.90 A at 115 Vac
2.06 A at 230 Vac

7
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Dual Rail LCD PS/2-USB Console

The KL1100 is a series of KVM Console modules featuring an integrated 17" or 19" LCD panel, a full 
keyboard, and a touch pad in a 1U rack-mountable sliding housing with AC or DC based input power 
sources. For added convenience, ports for an external PS/2 or USB keyboard and mouse as well as a 
monitor are provided on the rear panel - permitting you to manage the switch from a local console.

Diagram-------------------------------------------------------------

Optional Rack Mount Kit------------------------------
Rack Mount Kit Depth (cm)

2X-010G (Long/Optional) 68-105
Shod (Standard) 42-77

IffaRBi»! ti-W-W teSKl tLTEüE r5r~w~¡

Easy Installation 
Rack Mount KH Depth (cm)

2X-012G (Long/OpÖonaJ) 68-105
2X-011G (Short/Opöonal) 57-70

Features-----------------------------------------------
. Integrated KVM console with 17*or 19’ LCD monitor In a Dual Rail 

housing with top and bottom clearance for smooth operation in a 1U 
high system rack

. Select either AC or DC power input models
• Dual Interface - Supports computers and KVM switches with PS/2 or 

USB connectors
• Supports an external console with either PS/2 or USB connectors
. Additional hot-pluggable USB mouse port on front panel
• Superior video quality - supports resolutions of up to 1280 x 1024 

@75Hz, DDC2B (17’ and 19’ LCD)
. 105-key keyboard: Sun keyboard emulation
• Dual rail design allows LCD monitor and keyboard/touch pad modules 

to operate independently
. LCD module rotates up to 120 degrees for a more comfortable viewing 

angle
• Console lock—enables the console drawer to remain securely locked 

away in position when not in use
• Compatible with all ATEN KVM switches and most KVM switches in the 

market
• Adjustable depth to fit within the rack
• DDC emulation—video settings of each computer are automatically 

adjusted for optimal output to ths monitor
• Supports Microsoft Intellimouse (5 keys)
• Supports Logitech and Microsoft wireless mica
• Standard rack mount kit included - optional Easy Rack Mounting 

(single person installation) rack mount kit available (requires separate 
purchase)

. Firmware upgradeable

Specifications -

’ The specifications and pictures are subject to change without notice.

Function KL1100 
(AC Power)

KL1100 
(DC Power)

Computer Connections 1
Console Selection Hotkey

Connectors

External 
Console 
Ports

Keyboard 1 x 6-pln Minl-DIN Female (Purple) 
1 X USB Type A Female (Black)

Video 1 x HDB-15 Female (Blue)

Mouse 1 x 6-pin Mini-D)N Female (Green) 
1 x USB Type A Female (Black)

KVM Ports 1 x SPHD^15 Female (Yellow)

Power 1 x 3-prongAC 
Socket

1 x3W3orDC 
Terminal

F/W Upgrade 1 xRJ-11
External Mouse 1 x USB Type A Female (Black)

Switches

Reset 1 x Semi-recessed Pushbutton
Power 1 x Rocker
F/W Upgrade 1 x Slide
LCD Power 1 x Pushbutton
LCD Adjustment 4 x Pushbutton

LEDs

Power 1 (Blue)

Lock
1 x Num Lock (Green) 
1 x Caps Lock (Green) 
1 x Scroti Lock (Green)

Emulation Keyboard/Mousa PS/2; USB

Video 17* LCD 1280 x 1024. DDC2B
19' LCD 1280 x 1024, DDC2B

l/P Rating 100-240VAC, 
50-60 Hz: 1A 36-75VDC, 1A

Power Consumption
17* LCD 29.6W
19* LCD 32.2W

Environment
Operating Temp. 0-40’C
Storage Temp. -20-60’C
Humidity 0-80% RH, Non-condensing

Physical 
Properties

Housing Metal

Weight 1T 15.90 kg
19' 17.40 kg

Dimensions
(LxWxH)

17* 61.40 x 48.20 x 4.40 cm
19' 66.50 x 48.20 x 4.40 cm /,

ATEN
www.aten.com

Headquarters
ATEN International Co . Ltd.
3F No 125 Se; / Dattmg Rd SifhihCit, Tap- 22l I w.an
let 886-2-8692-6 789 Fax 886 2 8092 5'67 £ mat’ online, • aten com tw

http://www.aten.com
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA SIRAltGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP 1
FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 1/08/2013/OnJKnP w sprawie zakupu 
i dostawy do siedziby Zamawiającego infrastruktury technicznej i informatycznej 
niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) 
zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze 
POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

System Data Sp. 2 0.0.

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

Ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec

TEL/FAX: 17 581 82 82/17 581 82 80

E-MAIL: systemdata@systemdata.pl

NIP 817-20-31-249

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych sprzętu 1 oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Sieńko

TEL. KONTAKTOWY: 17 581 82 82

E-MAIL: systemdata@systemdata.pl

- każdo strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
2) OŚWIADCZENIE:

I
Reprezentując System Data Sp. z 0.0. (pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP - 817-20-

31-249), będąc osobą upoważnioną

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt. "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyzszej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. St

ro
na

 1

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/08/2013/OnJKnP, ogłoszone 

przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie wymagania 

dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 1/08/2013/OnJKnP.

s.... ■ "-T" k
CZYTELNY PODPIS -imię i nazwisko osoby upoważnionej

Mielec, ul. Sienkiewicza 42 do reprezentowania Oferenta
tel./fax 017 581 82 82 ■ ■ /

nip hi 7 ■>< ii wraz z pieczęcią firmową
nip 7 20-31 2*9 REGON 180173809 ....... . . f ,

: (jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

Mielec, 05.09.2013 
data i miejsce podpisania oświadczenia

St
ro

na
 2
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3) KRYTERIA WYBORU2:

a ) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 1/08/2013/OnJKnP zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT3.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

158 93937 zł

słownie (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 37/100 zł)

Uszczegółowienie wyceny:
- łącznie wartość netto w PLN: 129 219,00 zł

- łącznie VAT: 29 720,37 zł

' zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP
' Cena musi zawierać podatek VAI naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie pbdatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarow i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę.

Lp. Element przedmiotu 
zamówienia

Nazwa oferowanego produktu Cena
BRUTTO . .

Cena
NETTO

1 Dostarczenie do siedziby
Zamawiającego 1 szt. Í

serwera aplikacyjnego
(zarządzającego, 
archiwizującego) oraz 1 szt.

IBM X3650M4 44 890,08 zł 36 496,00 zł

1 serwera bazy danych. 1

2 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego macierzy
dyskowej dla opisanych 
powyżej serwerów.

IBM DS3512 38 646,60 zł

i

31420,00 zł

3

i

Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego systemu
archiwizującego dla
opisanych powyżej
serwerów i opisanego poniżej 
oprogramowania

IBM TS3100 24 235,92 zł 19 704,00 zł

4 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego przełącznika

ATEN CS17161 + ATEN CL5800N 7 656,75 zł 6 225,00 zł 
\
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KVM wraz z monitorem, 
myszką i klawiaturą.

i 
!

5 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego 
oprogramowania 
systemowego niezbędnego 
dla funkcjonowania sprzętu i 
instalowanego ERP
• Microsoft Windows Server 

2012 Standard MOLP + 
Software Assurance
- wersja edukacyjna - 2 szt.

• Licencje dostępowe typu 
CAL do Windows Server 
2012 MOLP + Software 
Assurance
- wersja edukacyjna - 50 
szt.

• VMware vSphere Standard 
5.1 z roczną asystą 
techniczną Basic
- wersja edukacyjna - 2 szt.

Microsoft Windows Server 2012 
Standard MOLP + Software 

Assurance 
- wersja edukacyjna;

Licencje dostępowe typu CAL na 
użytkownika do Windows Server 

2012 MOLP + Software Assurance 
- wersja edukacyjna;

VMware vSphere Standard 5.1 z 
roczną asystą techniczną Basic 

- wersja edukacyjna

11 313,54 zł

1

ł

9 198,00 zł

1

6 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego licencji
oprogramowania serwera 
bazy danych.
• Microsoft SQL Server 2012 

Standard Core (licencja na 
processor) - wersja MOLP + 
Software Assurance - 
wersja edukacyjna - 1 szt.

Microsoft SQL Server 2012 
Standard Core (licencja na 
procesor) - wersja MOLP + 

Software Assurance - wersja 
edukacyjna

18 287,64 zł

i
1
1

14 868,00 zł ¡
1

i

7

1_____

Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego licencji
oprogramowania do
archiwizowania danych.
• CA ARCserve Backup rl6.5 z 

roczną asystą techniczną - 
1 szt.

• Agent for Microsoft SQL 
Server rl6.5 z roczną asystą 
techniczną - 1 szt.

• Veeam Backup &
Replication Standard Tier A 
- 2 szt.

CA ARCserve Backup rl6.5 z 
roczną asystą techniczną; 

CA ARCserve Backup Agent for 
Microsoft SQL Server rl6.5 z 

roczną asystą techniczną;
Veeam Backup & Replication 

Standard for VMware - Education 
License

13 908,84 zł

i
i
1 . .

i 

i 

! 
i

11 308,00 zł :

\l •
.IQ ■ uP
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4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY4:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania więżących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym")
- specyfikacja techniczna opisująca oferowany sprzęt i oprogramowanie w formie, jaką dysponuje 
dany Oferent (Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu 
technicznego, ze względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów 
już posiada takie specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać 
potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 
zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP

5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

li.

III.

IV.

V.
VI.

Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
1/08/2013/OnJKnP (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertę na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 1/08/2013/OnJKnP.
Oferent zobowięzuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne.

i$-300 ul
rpi /fax 017 S8 ! 82

NIP-»>7 1031149 »EGON IBOI73BO9
2

............................................... |....................
PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 
wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

Mielec, 05.09.2013

data i miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

zgodnie z punktem 4.11 c zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP St
ro
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/0nJKnP
OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Bartosz Osmolą - Kierownik projektu, Mateusz Michalski - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Maciej Niemir - Specjalista ds. informatycznych) w szczególności poprzez: 
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

system sp.z 
39-300 Mielec ul Sienkiewicza 42

........... ............................................ ................
NIP 017 20 3>5« RSGON I90I738OT ,mię i nazwisko osoby

upoważnianej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcig firmowg
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcig firmowg)

data i miejsce podpisania oświadczenia

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.Ol.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego St
ro
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. 1 szt. serwera aplikacyjnego IBM X3650M4 (zarządzającego, archiwizującego) oraz 1 szt. IBM 
X3650M4 serwera bazy danych:

• Obudowa - z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19”
- Wysokość 2U
- W komplecie zestaw szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów 

serwisowych
• Procesor - procesor klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych

- Liczba procesorów zainstalowanych - 1 procesor; posiada zintegrowany kontroler 
pamięci,

- Osiągający 436 punktów w teście SPECint_rate2006 dla zestawu 
dwuprocesorowego.

• Płyta główna - umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana 
przez producenta serwera

• Pamięć RAM - 128GB (8 x 16GB) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM:
- Technologia ECC, ChipKill, memory mirroring
- 24 sloty na kości pamięci
- Oryginalna pamięć producenta serwera, każdy moduł pamięci posiada tzw. part 

number producenta serwera
- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 768 GB

• Dyski twarde:
- 2 szt. 2,5" 300GB 10k rpm 6Gbps SAS SFF Slim-HS HDD
- Kontroler dysków twardych - Kontroler SAS/SATA RAID, z pamięcią cache 512MB 

pozwalający na zbudowanie poziomu RAID- 0,1,10
- Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde - 8 wnęk typu hot swap 2.5". Możliwość 

instalacji dysków SATA, SAS lub SSD
• Gniazda rozszerzeń :

- Zainstalowana karta Riser Card ze stlotami 2x PCI-X, lx PCIe xl6
- Zainstalowana karta z 2 portami SAS 6GB/s

• Napęd DVD - DVD-RW wewnętrzny
• Interfejsy sieciowe -4 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla 

TOE - TCP Offload Engine, load balancing i fail over
• Procedura przewidywania awarii - obejmująca dyski, pamięci, procesory, zasilacze, 

wentylatory, VRM
• Zarządzanie - możliwość instalacji kontrolera zdalnego zarządzania zgodnego ze 

standardem IPMI 2.0 umożliwiającego zdalny restart serwera i pełne zarządzanie 
włącznie z przejęciem zdalnym konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów

• Grafika - zintegrowana z płytą główną, pamięć 16MB
• Zasilacze - 2 zasilacze Hot-Plug
• Wentylatory - zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap
• Porty dodatkowe - 8 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 na tylnim 

panelu obudowy i 2 wewnętrzne, lxRJ-45 management port , 2 x VGA, 1 port 
szeregowy

• Systemy operacyjne - wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2012 / 2008, Red 
Hat Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware vSphere 5.1



• Możliwość aktualizacji firmware'u
• W komplecie kable do podłączenia przełącznika KVM, kabel do aktualizacji firmware'u
• Gwarancja : 36 miesięcy

V. Oprogramowanie systemowe niezbędne dla funkcjonowania sprzętu i 
instalowanego ERP:

• Microsoft Windows Server 2012 Standard MOLP + Software 
Assurance - wersja edukacyjna - 2 szt.

• Licencje dostępowe typu CAL na użytkownika do Windows Server 2012 MOLP + 
Software Assurance - wersja edukacyjna - 50 szt.

• VMware vSphere Standard 5.1 z roczną asystą techniczną 
Basic - wersja edukacyjna - 2 szt.

Licencja oprogramowania serwera bazy danych:
• Microsoft SQL Server 2012 Standard Core (licencja na procesor) - wersja MOLP + 

Software Assurance - wersja edukacyjna - 1 szt.

VI. Licencja oprogramowania do archiwizowania danych:
• CA ARCserve Backup rl6.5 z roczną asystą techniczną - 1 szt.
• CA ARCserve Backup Agent for Microsoft SQL Server rl6.5 z roczną asystą techniczną - 

1 szt.
• Veeam Backup & Replication Standard for VMware - Education License - 2 szt.
• Każde wyżej wymienione oprogramowanie działa pod kontrolą systemów operacyjnych 

Windows Server 2008/ 2008 R2 / 2012. \



€ODo TB/12.07/3/2013 Operator: DUMA BARBARA

ODCriAt CENTRALNEJ INftiRMACa 
KRAJOWEGO KEJE5TRU SĄDCrwtGJ 
tf. Sinklewtia 17

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 12.07.2013 godz. 10:32:03

Numer KRS: 0000266000
ODPIS AKTUALNY

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

asa rejestracji w rrjjo<wm Rejcarżi Łjdowyn 2610 2006

(XüinlwpM Kunet wpttci 9 !ast* dakor-snla wpku 30 10.2012

Sygnatura słi RZ-XH KS RÜ KRS/10227/12/66S

Ornacie* sądu SĄD R£X)NC?W W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZi KRAJOWKiO REJESTRU 
^xawgo

Dział 1
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Rubryka 6 ■ Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników
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Rubryka 8 - Kaprtat spółki

IWysoteit kapttaij cittóweoo 11t» 000.00 Zl

Podrubryka :
Informacja o wniesieniu aportu



Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

l.H»rwj orpam uprawrijnejo <ł> 
remoaitowasj podmiotu
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Dane osób wchodzących w sWad organu
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Rubryka 2 - Organ nadzoru
>
d Brak wpisów
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Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
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TECHNOLOGIES

Oferta handlowa Nr WP/00010/Szczecin/05/09/2013

Oferta cenowa na

zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego infrastruktury technicznej i 
informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang, Enterprise 

Resource Planning) zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o 
numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - 

wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli
Jakości’1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznegol.
nr 1/08/2013/OnJKnPJ

Szczecin dnia 05 września 2013 roku

w ww.unizeto.pl

ACCOUNT MAN/Zg

ww.unizeto.pl


Strona 1 z 8CODo SZ/26.04/26/2013 Operator: PIASTA MAŁGORZATA

Nr pisma wnioskodawcy:

ul. Królowej Korony Polskiej 31

Siaecio

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 26.04.2013 godz. 12:36:05

Numer KRS: 0000233499
ODPIS AKTUALNY

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

02-052005

OstzWwpis.

R >«. ,s 1
17 11^012

SZJOT NS-REJ.KRS/15038/12/5*)

0«r«aWeS^AI ■' - ■ ’ ■; ■ ’;. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, MU WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka2-9e<tób3 iadres podmiotu
ba) POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat M. SZCZECIN, gmina M. SZCZECIN, rrtejSC- '’

SZCZECIN

‘ ra« ...
uf. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ, nr 21, lok. —. miejsc. SZCZECIN, kod 7CH86, pociła SZCZECIN, 

ba) POLSKA

z§ ■ 1 »'
iAAttstróttji&tenit^ —

dMyka3-OddD3hA
ł...................     ----- ---- ------ -------------- ------------------

Brak wpisów
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Sadowy IGospodaray, prwzraoonego do; 
ogleMBńjpAii''/.^^’ *'( i '.

—
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ib&tNjśferieókaac^^ 4>.e \ PRZEKSZTAŁCENIE
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J Rubryka 7-Dane Jedynego akcjonartusza

Brak wpisów

z. ' Rubryka 8- Kapitał spółki ' ... .,’ .$■
L,wys>t^k»jjltól^^ 5 600 000,00 ZŁ

<1200 000,00 ZŁ
a i r-:v-i'¿Lik* -- ^'• ■-,<*\ ;Z''--i-’*» .»ł-*/.';<r $'•' ^7'•'-
jaxzd3 Mtgtjwsyscucn. cotojj, ż^r.-’ 1120000
4,Vlitóć'«xłiitór» .- ■ ' 5,co zł

c *■*->*^* «-.'V ¿(..lai-hi. *»-'<i'-.*' >'wwowe wnsKfnt cręso xapow
*PÓ®OBB»' '• ' ■ /''

5 600 000,00 a

r .*i->_< fr~' *^ —- y,'<*~_->-r * * ■ **'♦ ■ *-_■*- V '■ \r ••*CMHUkImSC rXXTN(liMl<| W3AX>XXWCgQ •
podwyższenia tepłttłu -ziktóifcwc^o

—

\ >
' /

Podrubiykal' /' ..

informacja o wntesieniuaportu

Brak wpisów

r<: Rubryka 9 - Emisja akcji

1 ■ ui««» S&&# \; y ^5,r ' A

713800

•<’

ZVł £

^Rorfąj
^uprzywifejowinjtii »Ä> 

bpttyvdiejioÄi^

AKOe IMI0WE SERII A O NUMERACH OD 1 DO 713800 SĄ UPRZYWILEJOWANE W SPOSÓB 

NASTĘPUJĄCY DO:
- prawa głosu - jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
- PRAWA DO DYWIDOIDY - AKCJA DAJE PRAWO DO DYWIDENDY, PODWYŻSZONE) O POŁOWĘ W 

STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJĘ N1EUPRZYW1LEJOWANĄ:
- PRAWA DO PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI - MAJĄTEK SPÓŁKI ULEGNIE PODZIAŁOWI 

POMięiZY POSIADACZY TAK AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH, JAKI NIBJPRZYWWOWANYCH, ALE 
W TEN SPOSÓB, 2E NIE MNIEJ NIŻ 20% MAJĄTKU ULEGNIE PODZIAŁOWI MIĘDZY POSIADACZY 

AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH WI9ŁNYCH SSUJ A.

B

*>6200

0 z
<...■■ Z-'

rtormid«, 2e akcjenKtą,

AKCJE SERJt B BĘDĄ UPRZYWILEJOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
- PRAWA GŁOSU - JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW,

- PRAWA DO DYWIDENDY - AKCJE TE DAJĄ PRAWO DO DYWID9OY PODWYŻSZONE] O POŁOWĘ

W STOSUNKU DO OYWINDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE NIEUPRZYWlLEJOWANŁ j
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Rubryka?- Organ nadzoru

1

s
’ ź

So

i.rtóbowsaw RAD* NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

6ERCZYŃSKZ

ZtoJoM v ' ' ; STEFAN KAZIMIERZ

3Jfcro^P^;; S0O51A0J932

;/r, 
;?W:

DRĄŻEK

WGMUłff STANISŁAW

J^wsa , . 48121600S10

3--?' 
w

KwieaŃSKA

XXANTA AGATA

lHumetP£Sa.r'j'r .-. ,x < ' z 74O923OW89

¿^<x*r/bY’*’
, ‘ ■ z' . > Rubryka 3 ■* Prokurenci

Z-ST; 
. ł"'

Brak wpisów

Dział 3



CO Do SZ/26.W/26/20B Operator PIASTA MAŁGORZATA Strona & z 8

¡19.- 33,20, Z. INSTA1OWANIĘ MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

foz RubrykaZ-WzmiankioZfotortydidokutoentath^^^^/.
Rtdz^ dokumentu'' v; '•

■■-■■ ■■ -'!■■ -•••■: ■'■•.

Nrkoiejrryw? 
potuS-iWfift

S-J;’ •‘¿X74X‘ç-^>^
Data«ito*i 1 Zibta«ai<to - z ■ ■■-' ■ '
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rooncço spmtoidiria fi ■

, r , ,
?v-': Z?'-'-'/-"

J ?< s_

..wwiww:
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z-' -.-'

i:%BW 31.08 -ZOOS 01.052004 R. - 30.M200S R.

O0.O9JOO6 02X52005 - 30.042006

3'' 28082007 1 MAJA 2006 DO 30 KWIETNIA 2007

< 23.102003 1 MAJA 2007 R. DO 30 KWIETNIA 2008 R.

S - ' 21.092009 I MAJA 2008 DO 30 KWIETNIA 2009

6ÎÇ/W?i\' 17.082010 1 MAJA 2009 DO 30 KWIETNIA 2010

2S.08.2011 1 MAJA 2010 DO 30 KWIETNIA 2011

OS.10.2012 1 MAJA 2011 DO 30 KWIETNIA 2012

ZWzrrsirAaoztotenw Opinł ’

,,Q , , ,’ -

' - Ï < '
;->S4v«fc?*V -i 'Vi'-tf'

■. .'M< '

*:/t “ ' '»V ’i

,

. -•■

01.052004 R. - 30.042005 R.

02,052005 • 30.042006

S<:J’V? •' ■ «••• 1 MAJA 2006 DO 30 KWIETNIA 2007

V- .......... 1 MAJA 2007 R. DO 30 KWIETNIA 2008 R.

1 MAJA 2008 DO 30 KWIETNIA 2009

6 '. 1 MAJA 2009 DO 30 KWIETNIA 20)0

7 1 MAJA 2010 DO 30 KWIETNIA 2011

8' , ' 1 MAJA 2011 DO 30 KWIETNIA 2012

3-Warônk» tiiMetitiiititMtŸ: 
tub posttncMenb ö !?, '{’, * 
ratwłertfeen^spwKHd«^ 
fińjnioiejo ' '■'

01.052004 R. - 30.04200$ R.

.......... 02.052005 - 30.042006

3 1 MAJA 2006 DO 30 KWIETNIA 2007

' ■ ■ '• ■ . .

<■- M

■■ Ÿ.
T >vA;v, '

.......... 1 MAJA 2007 R. DO 30 KWIETNIA 2008 R.

5 € f\- 1 MAJA 2008 DO 30 KWIETNIA 2009

6<> /' ..... 1 MAJA 2009 PO 30 KWIETNIA 2010

..... I MAJA 2010 DO 30 KWIETNIA 2011

é"' 1 MAJA 2011 DO 30 KWIETNIA 2012

€^^x*aoldateniu ,

v >z ' - ' 'S*«*^V '-
y X w <W?'&| I

BW/î
’.<•••■.' '■::• ■ . ■ ■'•• 
' 'f '-'

W^;îî; 02.052005 - 30.042006

iè {■ ..... 1 MAJA 2006 DO 30 KWIETNIA 2007

1 MAJA 2007 R. DO 30 KWIETNIA 2008 R.

<' \.ï 1 MAJA 2008 DO 30 KWIETNIA 2009

s; ««««• 1 MAJA 2009 DO 30 KWIETNIA 2010

• ♦»V* I MAJA 2010 DO 30 KWIETNIA 2011

7 ' ..... 1 MAJA 2011 DO 30 KWIETNIA 2012

Brak wpisów
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’Rubryka 4 *• Pnedmwldz&lainoiastatXov^ ■

Brak wpisów

¿&... 4, Rubryka 1 * Zaległości . V' ' < ’ Z V?),
Brak wpisów

=?<<: ■ s?: >' ■■. : '■* •/A'-/ir<’ f'?-

Brak wpisów

Dział 5

n Rubryka 3 'Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przeOnrode ogłoszenia upadłość, o 
¿aaddatertu wntosku o ogłoszerue upadłość z uwągi na fatt, że majątek niewypłaconego dłużnika me .wystarcza .na

'■ zaspokojenie kosztów postępowania

r2. Brak wpisów z

/
t

o ; ■Rubryka 4 - U morzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska s»ę ' 
\ stMny,wyi^JiR0«źab^,iegzd<txy^ych <

Brak wpisów

Cn ¡Ä
cżd Brak wpisów

cŚ
Dział 6

>__________________ ______________________________________________________________________________________

^7 Rltbrykal“Likwidacja V- - ....

X
Brak wpisów

^222—IZ2ZZIZ__ -
Brak wpisów 
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Brak wpisów

s / Rubryka 4 - Informacja p połączeniu, podaate lub przekształceniu z

Brak wpisów

Rubryka S - informacja ó postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

;7i7 V- --i- Rubryka 6 *• Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

i

....... Rubryka 7-Informacja o postępowaniu naprawczym ~ 'c' . ¡fe, i

Brakwptsów

<7 " Rubryka 8-Informacja o' zawieszeniu działałnośdgosjxxtórczer/^^ A.'- /
: 7- "—*—

Brakwptsów

Szczecin, 26. W .2013 godz: 12:36:05

Podpis



Szczecin, dnia 4 września 2013 roku

PEŁNOMOCNICTWO NR

Ja, Andrzej Bendig - Wielowiejski pełniący w spółce Unizeto Technologies S.A. funkcję 
Prezesa Zarządu, w imieniu Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie przy 
ul. Królowej Korony Polskiej 21, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem identyfikacyjnym KRS 0000233499, NIP:852-000-64-44, 
Kapitał zakładowy: 5.600.000 zł (wpłacony w całości) - zwanej dalej Unizeto, niniejszym 
udzielam pełnomocnictwa:

Pani Joannie Stachowiak - Dyrektor Handlowemu w Regionie Zachodnim, 
legitymującej się dowodem osobistym nr APH393623

oraz
Panu Konradowi Jaworskiemu - Key Account Managerowi, 

legitymującemu się dowodem osobistym APP 970642,,

każdemu z osobna, do reprezentowania Unizeto i do podejmowania w imieniu Unizeto 
wszelkich czynności w związku z zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Wyższą 
Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, w sprawie zakupu i dostawy 
do siedziby Zamawiającego infrastruktury technicznej i informatycznej niezbędnej do 
wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zgodnej z wymaganiami 
Zamawiającego w ramach projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na 
jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania 
Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (sprawa nr 1/08/2013/OnJJKnP)”, w tym w 
szczególności do:
1. podpisania i złożenia w imieniu Unizeto oferty wraz z załącznikami;
2. podpisania i składania wszelkich pism, oświadczeń, zapytań, wyjaśnień;
3. składania oświadczeń woli i wiedzy;
4. poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów;
5. prowadzenia w imieniu Unizeto negocjacji dotyczących złożonej oferty;

Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw we wskazanym wyżej 
zakresie przy zachowaniu formy pisemnej.

Pełnomocnictwo ■ strona 1/1



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP 1
FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 1/08/2013/OnJKnP w sprawie zakupu 
i dostawy do siedziby Zamawiającego infrastruktury technicznej i informatycznej 
niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) 
zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze 
POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

Unizeto Technologies S.A.

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

Ul. Królowej Korony Polskiej 21

70-486 Szczecin

TEL/FAX: 91 4801201 / 91 44801201

E-MAIL: szczecin@unizeto.pl

NIP 852-000-64-44

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych sprzętu i oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO: Konrad Jaworski

TEL. KONTAKTOWY: 91 4416528

E-MAIL: kjaworski@unizeto.pl

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

Dotyczy projektu o numerze POKL04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość-wdrożenie w Wyższej Szkole £
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach <
Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK - NI AJI EPS7A INWESTYCJA

mailto:szczecin@unizeto.pl
mailto:kjaworski@unizeto.pl
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2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując Unizeto Technologies S.A. pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP -852- 

000-64-44), będąc osobą upoważnioną

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/08/2013/OnJKnP, ogłoszone 

przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie wymagania 

dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 1/08/2013/OnJKnP.

K£Y ACCOUNT , 

/Konrad Jaworski

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

05.09.2013 Szczecin
data i miejsce podpisania oświadczenia

3) KRYTERIA WYBORU :2

2 zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP Ć

t 
t

■---------------------------------------------------------------------------------------------------- (

O7>n\A/IC/ MA 11 CDQ7A IM\A/PQTVr 1A
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a) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 1/08/2013/OnJKnP zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT3.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ tĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

161.695,80 2}

słownie (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt 
groszy)

Uszczegółowienie wyceny:
- łącznie wartość netto w PLN: 131.460,00 zł

- łącznie VAT: 161.695,80 zł

3 Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym^}

Lp. Element przedmiotu 
zamówienia

Nazwa oferowanego produktu Cena
BRUTTO

Cena 
NETTO

1 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego 1 szt. serwera 
aplikacyjnego (zarządzającego, 
archiwizującego) oraz 1 szt. 
serwera bazy danych.

IBM X3650 M4 53.874,00 43.800,00

2 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego macierzy
dyskowej dla opisanych powyżej 
serwerów.

IBM DS3512 37.638,00 30.600,00

3 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego systemu
archiwizującego dla opisanych 
powyżej serwerów i opisanego 
poniżej oprogramowania

IBM TS3100 30.135,00 24.500,00

4 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego przełącznika 
KVM wraz z monitorem, myszką 
i klawiaturą.

ATEN 9.963,00 8.100,00

5 Dostarczenie do siedziby
Zamawiającego 
oprogramowania systemowego

Windows Server 2012 Standard 
MOLP + Software Assurance 

CAL do Windows Server 2012 MOLP
12.607,50 10.250,00

W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę, K£Y ACCOUNT MANAgSfTZ .

tirad Jaworski
rWMXtZte ..„MA II PDQ7A INWPQTVÓ. IA
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niezbędnego dla
funkcjonowania sprzętu i
instalowanego ERP 
• Microsoft Windows Server 

2012 Standard MOLP + 
Software Assurance
- wersja edukacyjna - 2 szt.

• Licencje dostępowe typu CAL 
do Windows Server 2012 
MOLP + Software Assurance 
- wersja edukacyjna - 50 szt.

• VMware vSphere Standard 5.1 
z roczną asystą techniczną 
Basic
- wersja edukacyjna - 2 szt.

+ Software Assurance 
VMware vSphere Standard 5.1 z 
roczną asystą techniczną Basic

6 Dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego licencji
oprogramowania serwera bazy 
danych.
• Microsoft SQL Server 2012 

Standard Core (licencja na 
processor) - wersja MOLP + 
Software Assurance - wersja 
edukacyjna -1 szt.

Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Core (licencja na processor) - wersja 

MOLP + Software Assurance
6.826,50 5.550,00

7 Dostarczenie do siedziby
Zamawiającego licencji
oprogramowania do
archiwizowania danych.
• CA ARCserve Backup rl6.5 z 

roczną asystą techniczną - 1 
szt.

• Agent for Microsoft SQL 
Server rl6.5 z roczną asystą 
techniczną -1 szt.

• Veeam Backup & Replication 
Standard Tier A - 2 szt.

CA ARCserve Backup rl6.5 z roczną 
asystą techniczną

Agent for Microsoft SQL Server rl6.5 
z roczną asystą techniczną

Veeam Backup & Replication 
Standard Tier A

10.651,80 8.660,00

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY4:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie

zgodnie z punktem 4.II.czapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP ACCWfr MAN

-Komad Jaworski
7in\A/IC17 KIA II CDQ7A IMU/CCTVO |A
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania więżących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powięzania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powięzania z Zamawiającym")
- specyfikacja techniczna opisująca oferowany sprzęt i oprogramowanie w formie, jaką dysponuje 
dany Oferent (Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu 
technicznego, ze względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów 
już posiada takie specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać 
potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 
zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP

5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

II.

III.

IV.

V.

VI.

Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
1/08/2013/OnJKnP (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 
Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertę na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 1/08/2013/OnJKnP.
Oferent zobowięzuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiajęcego.
W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. , u .x') n -~ -.o ' e c 111 •:$ F' A
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CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

05.09.2013 Szczecin
data i miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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UNIA EUROPEJSKA *****
EUROPEJSKI * *

FUNDUSZ SPOŁECZNY ** * ♦*
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP 1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Bartosz Osmolą - Kierownik projektu, Mateusz Michalski - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Maciej Niemir - Specjalista ds. informatycznych) w szczególności poprzez: 
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęciq firmowq 

(Jeżelipodmiot dysponuje pieczęciq firmowq)

.......

data i miejsce podpisania oświadczenia
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Specyfikacja techniczna opisująca oferowany sprzęt i oprogramowanie.

I. Serwer aplikacyjny (zarządzającego, archiwizującego) oraz serwer bazy danych - IBM x3650 M4
Ze względu na projektowaną infrastrukturę techniczną oba serwery są identyczne względem 
producenta i modelu, a także przedstawionych poniżej wymagań.
Obudowa -z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19"
Wysokość 2U

Procesor - procesor klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Procesor Intel Xeon E5-2630
- Liczba procesorów zintegrowanych -1 procesor; posiada zintegrowany kontroler pamięci,
- Osiągający, co najmniej 436 punktów w teście SPECint__rate2OO6 dla zestawu dwuprocesorowego.

• Płyta główna - umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez 
producenta serwera
• Pamięć RAM - 128GB (8 x 16GB) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM:
- Technologia ECC, ChipKill, memory mirroring
- 24 sloty na kości pamięci
- Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci posiada tzw. part number 
producenta serwera
- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 768 GB
• Dyski twarde:
- 2 szt. 2,5" 300GB 10k rpm 6Gbps SAS SFF Slim-HS HDD
- Kontroler dysków twardych - Kontroler SAS/SATA RAID, z pamięcią cache 512MB pozwalający na 
zbudowanie poziomu RAID- 0,1,10
- Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde - Minimum 8 wnęk typu hot swap 2.5". Możliwość instalacji 
dysków SATA, SAS lub SSD
• Gniazda rozszerzeń modułu udostępniającego 1 PCIe xl6 2x PCI-X
- Zainstalowana karta z 2 portami SAS 6GB/s
• Napęd DVD - DVD-RW wewnętrzny
• Interfejsy sieciowe -4 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE - TCP 
Offload Engine, load balancing i fail over
• Procedura przewidywania awarii - obejmująca dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory, 
VRM
• Zarządzanie - możliwość instalacji kontrolera zdalnego zarządzania zgodnego ze standardem IPMI 
2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli 
graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów
• Grafika - zintegrowana z płytą główną, pamięć 16MB
• Zasilacze - 2 zasilacze Hot-Plug
* Wentylatory-zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap
• Porty dodatkowe - 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu 
obudowy i jeden wewnętrzny, lxRJ-45 management port, 2 x VGA, 1 port szeregowy
• Systemy operacyjne - wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2012 / 2008, Red Hat 
Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware vSphere 5.1
• Bezpieczeństwo - zintegrowany z płytą główną moduł TPM
• Pochodzenie - dostarczony sprzęt fabrycznie nowy, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta na rynek polski
• Zamawiany zestaw zawiera wszystkie niezbędne komponenty do montażu w szafie rack oraz 
poprawnego działania z obecną macierzą dyskową (pełne okablowanie, śruby, przewody zasilające do 
połączenia z UPS, itp.)



Gwarancja producenta - 36 miesięcy on-site, 24h/365dni

II. Macierz dyskowa IBM DS3512
• Ilość portów SAS: min. 4 porty 6Gb/s
Maksymalna ilość dysków twardych 3,5": 12 szt.
• Poziomy RAID: 0,1,1+0, 5, 6
• Zainstalowane dyski twarde hot-plug:
- HDD SAS 600GB , 15k rpm, 3,5" - 6 sztuk
- HDD Nearline SAS 2TB, 7,2k rpm, 3,5" - 2 sztuki
• Karta sieciowa do zarządzania: Ethernet 1000/100/10 Base-T
♦ Kable połączeniowe SAS odpowiadające ilości portów SAS i zasilające.
• Wysokość w szafie rack: 2U
• Zasilanie redundantne: AC 230V
• System dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19" z 
zajętością 2U w tej szafie.
• Obudowa zawiera układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę 
tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy.
• Obudowa posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy 
lub awarii/macierzy.
• Macierz pozwala na rozbudowę o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową w postaci dodatkowej 
półki o zajętości nie większej niż 2U w szafach typu rack standardu 19".
Gwarancja producenta : 36 miesięcy typu on-site 24h/365dni

III, System archiwizujący dla opisanych powyżej serwerów i opisanego poniżej oprogramowania - 
przedmiotem zakupu będzie Streamer typu automatyczna biblioteka taśmowa wraz z zestawem 
taśm o następujących parametrach - IBM TS3100

• Rodzaj obudowy - rack
• Wysokość obudowy - maks. 2U
• Typ napędu - LTO-5 HH
• obsługiwane formaty nośników (kaset):
• LTO-5, LTO-4- zapis
• LTO-5, LTO-4, LTO-3, - odczyt
• Interfejs - SAS 6Gb/s
♦ Ilość zainstalowanych napędów- 1 szt.
• Maksymalna ilość napędów-2 szt.
• Ilość slotów dla kaset: min.24 szt.
♦ Czytnik kodów kreskowych
• Maksymalna pojemność bez kompresji: 36 TB
• Maksymalna pojemność z kompresją: 72 TB
• Średni czas między uszkodzeniami: min. 250000 h
• Karta zdalnego zarządzania umożliwiająca monitorowanie systemu przez www
• Interfejs komunikacyjny ethernet 10/100 Mbps (złącze RJ-45)
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne komponenty do montażu w szafie rack oraz wszelkie 
komponenty wymagane dla poprawnego działania z zamawianą macierzą dyskową (pełne 
okablowanie, śruby, przewody zasilające do połączenia z UPS, kabel SAS itp.) 
Gwarancja : 36 miesięcy typu on-site 24h/365dni
b) Zestaw kaset (kod CPV: 30237360-0 Kasety z taśmą LTO):

• Kasety LTO-5 do w/w Streamera - 20 szt.
• Kaseta czyszcząca do w/w Streamera -1 szt.



Dostarczenie do siedziby Zamawiającego licencji oprogramowania serwera bazy danych a) 
Specyfikacja:
Microsoft SQL Server 2012 Standard Core (licencja na processor) - wersja MOLP + Software 
Assurance - wersja edukacyjna -1 szt.

VII. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego licencji oprogramowania do archiwizowania danych 
a) Specyfikacja:
CA ARCserve Backup rl6.5 z roczną asystą techniczną - 1 szt.
Agent for Microsoft SQL Server rl6.5 z roczną asystą techniczną - 1 szt.
Veeam Backup & Replication Standard Tier A - 2 szt.
Każde wyżej wymienione oprogramowanie działa pod kontrolą systemów operacyjnych Windows 

Server 2008 / 2008 R2 / 2012. Preferowana jest spolonizowana wersja językowa aplikacji, dopuszcza 
się również wersję angielskojęzyczna

,-^nraći Jaworski


