
 

 

 

Zadanie 1: Sprzedaż dysku sieciowego NAS wraz z dedykowanymi szynami rack oraz 4 
dyskami HDD 3 TB i telefonicznym wsparciem technicznym w j. polskim przez cały okres 
gwarancji – specyfikacja poniżej 

Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy 

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Radosław Garbaciak, tel. 32 733 88 10 

Miejsce i termin składania ofert: sekretariat@palac.art.pl, do 31-08-2015 godz. 10:00 na 
wypełnionym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 

Specyfikacja:  
1. Dysk sieciowy NAS w obudowie do szafy rack o wys. 2U, 12 dyskowy z zasilaczem 

redundantnym, 5 lat gwarancji, nie gorszy niż Synology RS3614RPxs 
2. Dedykowane, wysuwane szyny rack. 
3. Dysk twardy dedykowany do pracy w 12 dyskowych systemach NAS, 3TB, 5 lat 

gwarancji,  nie gorszy niż WD RED PRO. W przypadku awarii dysku twardego 
uszkodzony dysk pozostaje u użytkownika. 

 
 

Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest 
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 
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Załącznik nr 1 

 

1. Niniejszą Ofertę składa: 
wykonawca nazwa adres 
   

nip regon tel/fax/mail 
   

 
2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów 
imię i nazwisko adres tel/fax/mail 
   

 
3. Deklaracja Wykonawcy: 
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert - „Dostawa dysku sieciowego NAS wraz z 
dedykowanymi szynami rack oraz 4 dyskami HDD 3 TB i telefonicznym wsparciem 
technicznym w j. polskim przez cały okres gwarancji” 
Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że: 
 

treść konkursu ofert 
 W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie 

zamówienia zapisane w konkursie ofert 
 Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży 

producenta na rynek polski. 
 Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym 

konkursem ofert za cenę: 
netto: ...............................zł / słownie: ........................................................................................... zł 

plus podatek VAT ........% w kwocie .........................zł  

brutto: ............................. zł słownie:.............................................................................................. zł 

Akceptujemy 14 dniowy okres rozliczeniowy, licząc od daty dostarczenia faktury 
Zamawiającemu. 

W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

.............................................. 
Data

............................................................................... 
Podpis i pieczątka osób(y) wskazanych w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadające pełnomocnictwo 
 


