
Postępowanie nr BZP.2410.18.2018.BO 
 
 

…………………………………………………………… 
pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

Nazwa wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwy wykonawców występujących wspólnie (1): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zarejestrowane adresy wykonawców występujących wspólnie (1):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres korespondencyjny:  

NIP: REGON: 

Telefon: Faks: 

Adres e-mail: 
 

FORMULARZ OFERTY 

I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ (w tym informacjami i 
zmianami), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego pn.: 

Dostawa macierzy wraz ze wsparciem technicznym  
oraz przełączników typu SAN wraz ze wsparciem technicznym 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w zakresie 
ustalonym w SIWZ i wyjaśnieniach treści SIWZ, w sposób wskazany w umowie na niżej 
wymienionych warunkach: 
 

 

Oferujemy następujące dodatkowe cechy i funkcje macierzy podlegające ocenie 
w Kryterium 2: 
1. Dyski 1.1. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 

600GB 15k RPM. TAK/NIE(3) 

1.2. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 2.4TB 
10k RPM. TAK/NIE(3) 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………. 
  (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
        do podejmowania zobowiązań) 
  

CENA OFERTOWA BRUTTO(2) 

(kwota przeniesiona z Kalkulacji cenowej) ..……………………………..… zł 

słownie: ………………………………………..………………………………………………………………….……… zł brutto 



 

 1.3. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 2TB 
7.2k RPM. TAK/NIE(3) 

1.4. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 4TB 
7.2k RPM. TAK/NIE(3) 

1.5. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 8TB 
7.2k RPM. TAK/NIE(3) 

1.6. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 12TB 
7.2 RPM. TAK/NIE(3) 

1.7. Obsługa dysków SSD o pojemności: 3.2TB. TAK/NIE(3) 
1.8. Obsługa dysków SSD o pojemności: 3.84TB. TAK/NIE(3) 
1.9. Obsługa dysków SSD o pojemności: 6.4TB. TAK/NIE(3) 
1.10. Obsługa dysków SSD o pojemności: 7.68TB. TAK/NIE(3) 
1.11. Obsługa dysków SSD o pojemności: 12.8TB. TAK/NIE(3) 
1.12. Obsługa dysków SSD o pojemności: 15.36TB. TAK/NIE(3) 
1.13. Możliwość instalacji co najmniej 250 dysków 
wewnętrznych bez potrzeby wymiany 
zainstalowanych komponentów. 

TAK/NIE(3) 

1.14. Możliwość instalacji co najmniej 450 dysków 
wewnętrznych bez potrzeby wymiany 
zainstalowanych komponentów. 

TAK/NIE(3) 

1.15. Możliwość instalacji do minimum 900 
dysków wewnętrznych w systemie złożonym z 
wielu par kontrolerów (klaster). 

TAK/NIE(3) 

1.16. Obsługa co najmniej 100 pul dyskowych na 
macierz. TAK/NIE(3) 

1.17. Obsługa co najmniej 200 pul dyskowych na 
macierz. 

TAK/NIE(3) 

2. Podsystem 
dyskowy 

2.1. Funkcjonalność cache dla procesu odczytu. TAK/NIE(3) 
2.2. Funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu 
zapisu. TAK/NIE(3) 

2.3. Funkcjonalność partycjonowania pamięci 
cache. 

TAK/NIE(3) 

2.4. Funkcjonalność zarządzania ilością operacji 
wejścia / wyjścia wykonywanych na danym 
woluminie - zarządzanie musi być możliwe zarówno 
poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak 
również przepustowości określonej w MB/s. 

TAK/NIE(3) 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………. 
  (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
        do podejmowania zobowiązań) 
  



 

 2.5. Funkcjonalność wykonania kopii danych typu 
Point-In-Time (PiT) woluminów. Zasoby źródłowe 
oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone 
różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych 
technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-
SAS/SATA/midline SAS), jak również na odrębnych, 
zwirtualizowanych poprzez przedmiotową macierz 
podsystemach dyskowych. 

TAK/NIE(3) 

2.6. Kopie danych typu PIT tworzone w trybach 
kopii pełnej (klon) oraz kopii wskaźników (migawka), 
incremental (kopiowanie tylko bloków zmienionych 
pomiędzy kolejnymi wykonaniami kopii), multitarget 
(wiele kopii z jednego źródła), cascaded (kopia z 
kopii). 

TAK/NIE(3) 

2.7. Możliwość tworzenia mirrorowanych LUN 
pomiędzy różnymi zarządzanymi zasobami 
dyskowymi w szczególności wirtualizowanymi 
macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra 
musi być niezauważalna dla systemu hosta. 

TAK/NIE(3) 

3. Replikacja Możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i 
asynchronicznej woluminów logicznych pomiędzy 
różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby 
źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej 
mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i 
egzystować na różnych technologicznie dyskach 
stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS). 
Replikacja musi być realizowana zarówno przy użyciu 
interfejsów Fibre Channel (FC) jak i protokołu IP. 
Przy replikacji z wykorzystaniem protokołu IP 
kontrolery macierzy muszą zapewniać mechanizm 
optymalizacji transmisji danych po IP. 

TAK/NIE(3) 

4. Migracja 4.1. Macierz musi mieć możliwość wykonania 
migracji woluminów logicznych pomiędzy różnymi 
typami macierzy dyskowych oraz wewnątrz 
macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej 
z tych woluminów. Wymaga się, aby zasoby 
źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do 
których są migrowane mogły być zabezpieczone 
różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych 
technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-
SAS/SATA/midline SAS). 

TAK/NIE(3) 

4.2. Możliwość migracji danych z innych macierzy 
dyskowych bez przerywania dostępu danych dla 
serwerów (import danych). Możliwość eksportu 
danych zarządzanych przez tę macierz na inną 
macierz dyskową. 

TAK/NIE(3) 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………. 
  (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
        do podejmowania zobowiązań) 
  



 

5. Kompresja Możliwość kompresji danych online, gdzie dane 
zapisywane w macierzy są kompresowane w locie i 
zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, a 
przy odczycie dane są również w locie 
dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza 
macierz. Operacja kompresji nie może wymagać 
alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest 
niezbędna do zapisania skompresowanych danych. 

TAK/NIE(3) 

6. Szyfrowanie Możliwość realizacji szyfrowania danych. Możliwość 
przechowywania danych zaszyfrowanych oraz nie 
zaszyfrowanych na jednej macierzy. 

TAK/NIE(3) 

7. Rozmiar 
obudowy 

7.1. Obudowa kontrolera/węzła/półki macierzy nie 
większa niż 2U. TAK/NIE(3) 

7.2. Dostawa półek dyskowych wysokiej gęstości, 
co najmniej 24 dyski na 2U wysokości, pojedyncza 
półka posiadająca minimum dwa interfejsy SAS 12 
Gb. 

TAK/NIE(3) 

8. RAID 8.1 Obsługa poziomu RAID 0. TAK/NIE(3) 
8.2 Obsługa poziomu RAID 1. TAK/NIE(3) 
8.3 Obsługa poziomu RAID 
rozproszonego/wirtualnego systemu RAID (tzw. 
Distributed RAID), gdzie paski danych jednej grupy 
RAID mogą być umieszczone na co najmniej 40 
dyskach. 

TAK/NIE(3) 

9. Skalowalność 9.1 Możliwość skalowalności (w stosunku możliwie 
bliskim liniowemu) parametrów wydajnościowych 
oraz zasobów dyskowych poprzez: 
dodanie dodatkowej pary kontrolerów tego samego 
typu (do co najmniej 2 par kontrolerów) lub 
wirtualizacji dodatkowej macierzy. 
Przy zachowaniu jednolitego i wspólnego zarządzania 
zasobami dyskowymi. 

TAK/NIE(3) 

9.2 Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji 
zasobów znajdujących się na innych macierzach 
dyskowych pochodzących od co najmniej 2 
niezależnych producentów. 
Możliwość wirtualizacji (zarządzania z jednego 
miejsca) zasobów znajdujących się na macierzach 
różnych producentów, w tym macierze posiadane 
przez Zamawiającego wyszczególnione w punkcie 2b 
OPZ). 

TAK/NIE(3) 

10. Komunikacja Zainstalowane minimum 4 porty 10Gb/s iSCSI (2 
porty na kontroler)  w standardzie 10GBASE-T ze 
złączem SFP+ wyposażone w moduły optyczne SFP+ 
SW SR 10Gb/s. 

TAK/NIE(3) 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………. 
  (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
        do podejmowania zobowiązań) 
  



 

Oferujemy sprzęt zgodnie z wymaganiami minimalnymi opisanymi w Załączniku nr 7 
do SIWZ (OPZ), a poniżej wskazujemy dane identyfikujące sprzęt: 

nr poz. Nazwa sprzętu Dane identyfikujące sprzęt 

1. Macierze 

producent macierzy: …………………………………………………….….…….…… 

model, typ macierzy(1) : ……………………………………………………..….……. 

…………………......................................................................... 

ilość dysków macierzy: ………………..……………………..……................ 

pojemność każdego z dysków macierzy: ……………………………………. 

model, typ dysków macierzy(1) : ……………………………………….…..……. 

………….………………………………………………………………………………………….… 

2. Przełączniki 
typu SAN 

producent: ………………………………………….…………………….……… 

model, typ lub inne dane(1) :………………….……………..………… 
 

II. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
III. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, 

w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

IV. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia (1): 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy  

  

V. Oświadczam/y, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ……………………… 
nie mogą być udostępniane (1). 
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie 
spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie. 

VI. Zgodnie z art.91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że wybór 
mojej/naszej oferty będzie/nie będzie (3) prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

(3) niewłaściwe skreślić 

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, 
kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) 
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………. 
  (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
        do podejmowania zobowiązań) 



  



 

VII. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku 
VAT. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego: ……………………………………………………………………………………………………………… 
oraz wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: ……………… zł 
Uwaga! Niniejszy pkt VII wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór 
oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego 
tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to 
nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia ) 
podatku VAT.  

VIII. Oświadczam/y, że jestem/śmy: mikro/ małym/ średnim (3), przedsiębiorstwem  

[Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.] 

IX. Oświadczam/y, że moje/ nasze dokumenty KRS/CEiDG są dostępne za pomocą 
bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony www ………………………………… 

X. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e. 
XI. Wraz z Formularzem oferty składam/y dokumenty wymienione w rozdziale X pkt 2. 

XII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO(4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. (5) 

 
 

 
 
 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………. 
  (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
        do podejmowania zobowiązań) 
 
 

 
(1)  -  jeżeli dotyczy 
(2) - Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na 

podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług 
w Polsce, Wykonawca wskazuje w ofercie wyłącznie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku od 
towarów i usług). 

(3) - niewłaściwe skreślić 
(4) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

(5) - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


