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Opole, dnia 11.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Organizator postępowania:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Dział Informatyki
Al. W. Witosa 26
45-401 Opole
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostawa sprzętu sieci LAN (DZ-27/19)

Opis przedmiotu zamówienia:
1. HP 5130-24G-4SFP+ El (JG932A)
—
—
2. HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver (JD119B)
3. HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver (JD118B) —
—
4. patchcord LC/UPC-LC/UPC, SM, 9/125, 2 m

6 szt.
12 szt.
10 szt.
12 szt.

5. patchcord LC/UPC-LC/UPC, MM, 62,5/125, 1 m — 6 szt.

Zakres zadania:
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego.
Wybór ofert:
W wyniku postępowania wybrana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę.
Uwagi:
Pozycje 1-3 zapytania zgodnie z Za łącznikiem 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważ nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Termin składania ofert: 18.07.2019r. do godz.10.00.
Termin realizacji zamówienia: Dostawa w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty ogł oszenia wyboru oferty.
W przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Płatność: przelew 14 dni.

kontakt : Jarosław Bolibrzuch — tel. 77 4520 424
adres poczty elektronicznej : larek@wcm.opole.pl
Ofertę cenową należy przesłać na adres poczty elektronicznej
Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej http://usk.opole.plhapytania.php

www.usk.opole.pl

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DZ-27/19

Zamawiający wymaga, aby wyspecyfikowany sprz ęt był fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany w 2019 roku),
nie był używany w innych projektach, nie byt pozostałością magazynową z innych przetargów i nie stanowił
części projektu dla innego klienta ma terenie Unii Europejskiej. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego
ź ródła, być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym
pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta
na terenie Polski. Urządzenia muszą posiadać certyfikat CE, współ pracować z siecią energetyczną
Zamawiającego, o parametrach: —230V ±10V, 50Hz, być zaopatrzone w kable umoż liwiające podłączenie ich do
sieci energetycznej.

Gwarancja dożywotnia (tak dł ugo jak Zamawiający posiada produkt, czyli nie krócej niż 10 lat) gwarancja
producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca
wysył kę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD).
Gwarancja musi zapewniać również dostę p do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia
technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez ca ły okres trwania
gwarancji. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpoś rednio przez producenta sprzętu.
Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.

