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

(nazwa, adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY 

Nawiązując do zapytania ofertowego 
dot. dostawy specjalistycznego skanera do ksiąg wraz z serwerem

realizowanego w ramach projektu: „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności 
luterańskiej  enklawy poprzez  renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i  przebudowę 
plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej”

oferuję wykonanie przedmiotu zapytania w cenie łącznie brutto: ………………………………….……………….…………………

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..), 

NAZWA ELEMENTU OPIS TAK/NIE

SKANER
Model oferowanego produktu: ……………………………………………… Producent: …………………..……….……….……

Obszar skanowania Min. format A1

Kołyska książkowa Kołyska z płytą szklaną. Możliwość skanowania zarówno z użyciem płyty szklanej, jak i bez 
niej (bez konieczności jej demontażu)

Rozdzielczość Min. do 600 ppi

Tryb skanowania Kolor (ok. 24 bit),  skala szarości (ok. 8 bit)

Szybkość skanowania Do ok. 5 sekund

Formaty plików wyjściowych Min. TIFF, JPEG, PNG, wielostronicowy TIFF

Oświetlenie zimne światło, bez promieniowania UV oraz IR, zapalane tylko podczas skanowania, 
oświetlanie tylko aktualnie skanowanego fragmentu, możliwość skanowania przy świetle 
dziennym

Oprogramowanie W języku polskim i angielskim. Funkcje m.in.:

- wybór trybu i rozdzielczości skanowania

- sterowanie ostrością, polepszanie kontrastu, prostowanie obrazu, korekcja krzywizny 
kart

- tworzenie z jednego skanu wielu plików o różnych formatach

Wyposażenie - komputer zarządzający skanerem (z wydajną kartą graficzną, procesor 64-bit, pamięć 
operacyjna min. 16 GB, min. 3 porty USB 3.0, klawiatura, mysz)

- monitor do zastosowań graficznych

- przyciski nożne – umożliwiające skanowanie, 

- podstawa (stół) – dedykowana pod skaner w przypadku jego braku w standardowym 
zestawie

Gwarancja Min. 12 miesięcy
……..... m-
cy
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SERWER

Obudowa 
Obudowa typu wieża z możliwością instalacji w szafie RACK 19" o wysokości maksymalnie 
5U

Typ procesora Procesor dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych

Parametry procesora Procesory o częstotliwości minimum 2,1 GHz, co najmniej ośmiordzeniowy

Ilość procesorów serwera Zainstalowane minimum 2 procesory

Pamięć RAM Minimum 128GB RDIMM DDR4 (8x16GB) minimum 2133MHz z możliwością 
rozbudowy do minimum 512GB. Minimum 16 slotów na pamięć

Dyski HDD
Minimum 4 dyski Hotswap 2TB SAS 7,2K 3,5 cala z możliwością rozbudowy do minimum 
8 dysków LFF

Karta sieciowa  Minimum 4 porty 1Gb/s Ethernet

Karta graficzna

Niezintegrowana karta akceleratora do obliczeń i grafiki dla serwerów
Pamięć min. 4GB  DDR5
Porty video: min. 1 x DVI-I, min. 2 x DisplayPort
Liczba rdzeni CUDA: min. 640
Obsługa 3D

Zasilanie serwera
Redundantne zasilacze typu Hot-Plug
2 zasilacze  minimum 900W 

Certyfikaty
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Chłodzenie
Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug zapewniających właściwe chłodzenie 
wszystkich elementów serwera

Wsparcie
techniczne

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta serwera 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu serwera

Gwarancja

5-letnia gwarancja producenta świadczona w następnym dniu roboczym w miejscu 
użytkowania sprzętu – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 
Serwis serwera musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy 
potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  warunkami  zapytania  ofertowego  i  zdobyłem  konieczne  informacje  do 
przygotowania oferty.

Oświadczam,  że  posiadam  aktualne  i  obowiązujące  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  będącej 
przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym 
zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 
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.............................., dnia .............………………….  ...........................................................

 (podpisy upoważnionych przedstawicieli Oferenta)
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