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Katowice, 20.03.2020 r. 

L.dz. 20.03.20/FZ/2020 

ZAPYTANIE W SPRAWIE OSZACOWANIA KOSZTÓW ZAMÓWIENIA  
BADANIE RYNKU 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach zamierza zrealizować zamówienie pn: 
„Dostawa, wdrożenie i konfiguracja infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”. Zamówienie 
realizowane będzie w ramach projektu InfoSMOG-MED, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach 
Osi priorytetowej 2. Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

W związku z powyższym zwracamy się do potencjalnych Wykonawców o wstępne oszacowanie 
kosztów i czasu wykonania opisanego wyżej zadania, wypełnienie formularza cenowego (załącznik Nr 2 do 
zapytania) oraz odesłanie w terminie do dnia 27.03.2020 r. na adres przetargi@ietu.pl. 

Zapytanie niniejsze nie jest zapytaniem ofertowym i nie prowadzi do zawarcia umowy. Ostateczny opis 
przedmiotu zamówienia może się różnić od przedstawionego poniżej. 

1. Cel zamówienia i kontekst jego realizacji. 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i konfiguracja infrastruktury serwerowej oraz 

oprogramowania na potrzeby realizacji projektu InfoSMOG-MED. 
1.2. Realizacja zamówienia obejmuje dostawę: 

 2 szt. serwera czteroprocesorowego z wirtualizatorem i systemami operacyjnymi; 

 2 szt. macierzy dyskowej; 

 2 szt. przełącznika FC; 

 4 szt. zasilaczy awaryjnych; 

 biblioteki taśmowej; 

 2 szt. przełącznika sieciowego; 

 NAS 

 2 szt. szafy serwerowej; 

 systemu backupowego; 

 systemu bazodanowego; 

 oprogramowania developerskiego. 
1.3. Integralną częścią zamówienia jest: 

 wdrożenie i integracja z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą; 

 szkolenie dla administratorów z zakresu obsługi zakupionej infrastruktury na poziomie 
podstawowym. 

2. Kod CPV: 

 48822000-6 serwery komputerowe,  

 30233141-1 nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID),  

 31214100-0 przełączniki, 

 48460000-0 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania 

 48461000-7 Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania 

 72228000-9 usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych.  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania. 

Z poważaniem 
Z-ca Dyrektora 

ds. Badań i Rozwoju 

mgr inż. Piotr Cofałka 
 


