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Wyjaśnienia nr 1 treści zapytania ofertowego

dotyczy: zapytania ofertowego nr BARR.2.2021 z 04.02.2021r. na zakup i dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz mebli na potrzeby
realizacji projektu
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazuje treść pytań do zapytania ofertowego na
zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz mebli na
potrzeby realizacji projektu wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Oferent na podstawnie zdefiniowanych przez Zamawiającego wymagań dotyczących elementu
zamówienia „Serwer” uważa, że sprzęt spełniający określone wymagania posiada wymiary
uniemożliwiające montaż w szafie RACK 19’’ 22U 600x600 stojąca, będącej również częścią tego
zapytania. Oferent tym samym zwraca się z prośbą do Zamawiającego o weryfikację zapisów
dotyczących „Szafa RACK 19’’ 22U 600x600 stojąca” oraz poinformowanie oferenta o zmianie lub
utrzymaniu zapisów dotyczących „Szafa RACK 19’’ 22U 600x600 stojąca”.
Odp.: Zamawiający wymaga, aby oferowany serwer mógł być zamontowany (mieścił się) w szafie
RACK, którą oferent również zaoferuje w złożonej ofercie. Parametry podane w załączniku nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają wymagania minimalne, jakie musi spełniać dany
sprzęt, w związku z czym oferent może zaoferować większą szafę RACK.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę elementu postępowania „Laptop” wraz z systemem
operacyjnym ? czy Zamawiający wymaga aby to była oddzielna licencja ?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 3
W sekcji „Serwer” Zamawiający zdefiniował wymaganie „Karta rozszerzeń PCI-E: RAID 12GB/s 2GB”.
Oferent zwraca się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy „PCI-E: RAID 12GB/s 2GB”
powinna być wyposażony jedynie w porty wewnętrze, czy może w zewnętrzne i wewnętrze ? Oferent
zwraca się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości portów oraz o ile to możliwe, opis

zastosowania dla „„Karta rozszerzeń PCI-E: RAID 12GB/s 2GB” celem jak najbardziej odpowiedniego
doboru sprzętu.
Odp.: Zamawiający wymaga karty wewnętrznej PCI E RAID 12 GB/s 2GB. Zamawiający nie wymaga
bezwzględnie portów zewnętrznych. Zamawiający nie precyzuje ilości portów - zależy od producenta,
jednak karta ma posiadać minimum dwa porty SAS w jednym kontrolerze.
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