
 

 
 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy serwerów, macierzy dyskowej 

oraz oprogramowania. 

Spółka Targi Lublin S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę 2 szt. serwerów 
oraz macierzy dyskowej w poniższej konfiguracji: 
 

1. Serwer (2 szt.): 
a. obudowa: RACK 19”, 2U, szyny ruchome z ramieniem na 

przewody 
b. procesor: 2x Intel XEON Silver 4214 
c. pamięć RAM: 64 GB 
d. dysk twardy: 2x SSD SATA 240 GB 
e. karta sieciowa: 6x port 1 Gb/s 
f. karta HBA: 2x port SAS 12 Gb/s 
g. zasilanie: podwójny zasilacz, wymiana typu hot-swap 
h. zintegrowany kontroler zdalnego dostępu i pełnego zarządzania 

urządzeniem (wirtualna konsola, media, zasilanie) 
i. przewód SAS: 2x przewód 2m. 

2. Macierz dyskowa: 
a. obudowa RACK19”, szyny stałe 
b. dyski twarde: 12x SAS 12Gb/s, 10krpm, 1,2 TB  
c. możliwość montażu dodatkowych 12 dysków w półce 
d. kontroler: 2x SAS, redundancja, wymiana typu hotswap, min. 6 

portów SAS 12 Gb/s 
e. możliwość monitorowania macierzy za pomocą SNMP 
f. zasilanie: podwójny zasilacz, wymiana typu hot-swap. 

3. Oprogramowanie: 
a. 3x MS Windows Server 2019 Standard (licencja 24 rdzenie) 
b. 10x MS Windows Server 2019 User CAL 

 
Uwagi dodatkowe: 

1. Serwery i macierz powinny pochodzić od jednego producenta. 
2. Całość powyższego sprzętu powinna być objęta 5-letnim wsparciem 

technicznych producenta w miejscu instalacji, z czasem reakcji 
w następnym dniu roboczym. 

3. Oferty zawierające cenę oraz termin dostawy od daty zamówienia należy 
przesłać na adres e-mail: j.opalka@targi.lublin.pl lub w wersji papierowej 
na adres Spółki do dn. 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00. 

4. Pytania dotyczące niniejszego zapytania prosimy kierować na adres email: 
j.opalka@targi.lublin.pl. 

5. Oferty powinny posiadać ważność do dn. 30 września 2019 r. 
6. Oferty powinny zawierać finansowanie w formie leasingu operacyjnego 

z wykupem własnym na poniższych warunkach: 
a. czas finansowania – 36 lub 48 miesięcy 
b. wykup końcowy – 1%. 
c. ujęte wszystkie dodatkowe opłaty (wstępna, ewentualne 

ubezpieczenie, itp.). 


