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Opis Przedmiotu Zamówienia


Nazwa zadania: 

Zakup, dostawa i montaż streamera LTO 6 SAS z kontrolerem SAS i okablowaniem

Kod CPV:
Nazwa: Jednostki pamięci taśmowej; kod: 30233160-0

Dane zamawiającego: 	Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP: 642-001-07-58.
Osoba do kontaktu: Tomasz Gałuszka
Wydział Informatyki, Tel. (32) 43 92 388
e-mail: informatyka@um.rybnik.pl

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia: 

Napęd LTO 6 SAS dedykowany do biblioteki taśmowej DELL PowerVault TL2000 wraz z kontrolerem SAS oraz niezbędnym okablowaniem.
Parametry minimalne:

Lp.
Parametr
Charakterystyka (wymagania minimalne)
1
Rodzaj napędu
wewnętrzny
2
Kontroler napędu
SAS (Serial Attached SCSI) 6Gb/s
3
Technologia zapisu/odczytu
LTO 6
4
Montaż docelowy napędu
w bibliotece taśmowej DELL PowerVault TL2000
5
Kompatybilność
konieczność dedykowanej współpracy z biblioteką taśmową DELL PowerVault TL2000 poprzez kontroler SAS zainstalowany w serwerze Zamawiającego
6
Współczynnik kompresji
2,5:1
7
Gwarancja
12 miesięcy w serwisie producenta
8
Kontroler SAS
montowany w serwerze Zamawiającego na złączu pci express, posiadający dwa porty SAS 6Gbps
9
Kabel SAS
długość 2m, wysokiej wydajności 8-parowa konstrukcja kabla
10
Wymagane prace dodatkowe
montaż napędu oraz kontrolera, połączenie urządzeń kablem, sprawdzenie poprawności instalacji i działania


V. Termin składania ofert: do 28 sierpnia 2018 r.

VI. Składanie ofert.
Oferta ma zostać złożona w formie elektronicznej (zeskanowany dokument, podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy) na adres informatyka@um.rybnik.pl lub w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta, , zaadresowana na Wydział Informatyki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

VII. Informacje o formalnościach: 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
	Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.

Kryteria oceny ofert: 100% cena
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy 
ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200);
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Pani Iwona Kowalska-Nawrocka, kontakt: e-mail: iod@um.rybnik.pl, tel.: 32 43 92 203*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - wzór umowy 

