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Dział Zamówień  Publicznych 

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań  

Tel. 061 665-35-38; Fax. 061 665-37-38 

RD/ZP/8/22    Poznań, dnia  19.05.2022r. 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

"Dostawa fabrycznie nowej infrastruktury teleinformatycznej - serwerów, przełączników 
i systemu podtrzymywania zasilania -  na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr 
POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeprowadzeniem 
szkolenia dla pracowników Uczelni z zakresu obsługi dostarczanej infrastruktury. " 

PAKIET NR 1: „Dostawa fabrycznie nowej infrastruktury teleinformatycznej – serwerów 
oraz przełączników -  na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 
dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników 
Uczelni z zakresu obsługi dostarczanej infrastruktury." 
 
PAKIET NR 2: „Dostawa fabrycznie nowych systemu podtrzymywania zasilania -  na 
potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki 
Poznańskiej." 

 

 
Do upływu terminu składania ofert, złożono: 
 

PAKIET NR 1 
 
1. Simplicity sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa  
NIP 5252572951 REGON 146968665 
 
CENA: 
netto: 11 600 000,00 zł, (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) , 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 2 668 000,00 zł,  
(słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)  
brutto wynosi 14 268 000,00 zł,  
(słownie: czternaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) 
 

KRYTERIUM OCENY: 
 
OKRES GWARANCJI NA SERWERY:  
 
Przedmiot zamówienia  Termin Gwarancji   
Zał. 1- Serwer pamięci masowej  36 miesięcy  
Zał. 2 - Serwer pamięci taśmowej  36 miesięcy  

Zał. 3 - Serwery obliczeniowe akceleracji 
odczytów  

36 miesięcy  

Zał. 7 - Zestaw dwóch (2) serwerów GPU.  36 miesięcy  
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WARUNKI DODATKOWE: 
 
wsparcie serwisowe zgodnie z następującymi parametrami:  
Przedmiot zamówienia  Opis parametru  Deklarowanawartośćparam

etru(niepotrzebneskreślić–
kryteriumoceny) 

Zał. 2 - Serwer pamięci 
taśmowej  

Serwis producenta - czas 
dojazdu inżyniera w 
przypadku wystąpienia awarii  

◻powyżej24h(wtymNBD) 
◻od5hdo24h 
Xwczasiekrótszymniż5h 

Zał. 3 - Serwery obliczeniowe 
akceleracji odczytów  

Serwis producenta - czas 
dojazdu inżyniera w 
przypadku wystąpienia awarii  

◻powyżej24h(wtymNBD) 
◻od5hdo24h–1pkt 
Xwczasiekrótszymniż5h 

 
 
 
Zał. 7 - Zestaw dwóch (2) 
serwerów GPU.  

Czas reakcji serwisu 
producenta na zgłoszenie 
awarii (czas liczony od 
momentu zgłoszenia do 
rozpoczęcia diagnostyki przez 
inżyniera producenta)  

◻powyżej24h(wtymNBD)◻o
d5hdo24h 
Xwczasiekrótszymniż5h 

 
 
 
Infrastruktura charakteryzuje się następującymi parametrami: • 

 
Przedmiot zamówienia  Opis parametru  Deklarowanawartośćparam

etru(niepotrzebneskreślić–
kryteriumoceny) 

Serwer pamięci masowej  Możliwość uruchomienia 
szyfrowania na poziomie 
wolumenów  

XTAK/◻NIE 

Serwer pamięci masowej  Możliwość uruchomienia 
replikacji danych ze 
wskazanymi dostawcami 
chmury publicznej (tj. AWS, 
Azure, GCP)  

XTAK/◻NIE 
XTAK/◻NIE 
XTAK/◻NIE 

 
 

 
PUNKTACJA: 

1) Punktacja w ramach kryterium "Cena": 60 pkt. (maksymalna wartość) 
2) Punktacja w ramach kryterium "Termin Gwarancji" (36 miesięcy - minimalna wymagana): 0 
pkt. 
3) Punktacja w ramach kryterium "warunki dodatkowe"(WD): 20 pkt. w tym:  
-Zał.2 - Serwis producenta -czas dojazdu inżyniera w przypadku wystąpienia awarii (<5h): 3 pkt. 
-Zał.3 - Serwis producenta -czas dojazdu inżyniera w przypadku wystąpienia awarii (<5h): 4 pkt. 
-Zał. 7 - Czas reakcji serwisu producenta na zgłoszenie awarii (czas liczony od momentu 
zgłoszenia do rozpoczęcia 
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diagnostyki przez inżyniera producenta) (<5h): 4 pkt. 
-Zał. 1 - Możliwość uruchomienia szyfrowania na poziomie wolumenów: 3 pkt. 
-Zał. 1- Możliwość uruchomienia replikacji danych ze wskazanymi dostawcami chmury 
publicznej (zadeklarowano wsparcie AWS, Azure i GCP): 6 pkt. 

 
 

RAZEM: 80,00 pkt 
 
Zamawiający udzieli zamówienia firmie: 
Simplicity sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, jako spełniająca wymagania Zamawiającego.  
 
Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 
20.05.2022r. 
 
 

PAKIET NR P2 
 
 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na PAKIET NR 2, zgodnie 
z art. 255 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 
 
UZASADNIENIE: 
Do upływu terminu składania ofert w Pakiecie nr 2  nie złożono żadnej oferty. 
 

 
SPECJALISTA 

ds. Zamówień publicznych 

 

mgr Magdalena Kominek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


