
Spółka: IMI Consulting Sp.  z o. o. ul. Pańska 98 lok. 101, 00-837 Warszawa, NIP: 521-
31-29-803, Regon: 017198954 
Projekt: w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Działanie 8.2: Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B 
WdroŜenie: Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów 
 

Poszukuje oferentów mogących dostarczyć: 
 
I. Usług: 
1. eksperckich konsultacyjnych w zakresie nadzoru inwestorskiego w fazie realizacji analizy 

przedwdroŜeniowej 
2. eksperckich w zakresie analizy przedwdroŜeniowej 
3. eksperckich w zakresie instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego i bazodanowego 

serwera 
4. eksperckich w zakresie konfiguracji serwera firewall oraz migracji danych 
5. eksperckich konsultacyjnych w zakresie nadzoru nad instalacją i konfiguracją systemu 
6. eksperckich konsultacyjnych w zakresie nadzoru inwestorskiego nad konfiguracją serwera 

firewall i migracją danych 
7. szkolenia specjalistycznego w zakresie obsługi systemu (32 godz.) 

II. Sprzętu: 
1. Serwera (1 sztuka) o następujących parametrach: 

a. Procesor Intel Quad Core XEON E5504  2.0Ghz (z moŜliwością rozszerzenia) lub 
równowaŜny 

b. Pamięć RAM 4GB DDR3 1333Mhz (z moŜliwością rozszerzenia) lub równowaŜna 
c. Dysk twardy 2x 146GB SAS 6G 10k obr/min 2,5” hot-plug  (z moŜliwością 

rozszerzenia) lub równowaŜne 
d. Kontroler RAID SAS/SATA (lub równowaŜny) do dysków twardych 
e. Obudowa typu RACK (1U lub 2U) 
f. Konfiguracja sprzętowa serwera musi obsłuŜyć 64-ro bitowy system operacyjny i 

64-ro bitowy silnik baz danych 
2. Szafy serwerowej typu RACK (1 sztuka) o wymiarach 550 mm (szerokość), 1000 mm + 

drzwi 15 mm (głębokość), 650 mm + nóŜki 50 mm (wysokość) z zamkiem 
zabezpieczającym. 

3. Zestawu komputerowego (8 sztuk) składającego się z: 
a. jednostki centralnej (sprzęt z system operacyjny Microsoft Windows 7 lub 

równowaŜny, oprogramowanie biurowe typu Office lub równowaŜne, 
oprogramowanie antywirusowe) 

b. monitora LCD 19” 
c. klawiatury i myszy 

III. Oprogramowania: 
1. serwera (system operacyjny) Windows Server 2008 Standard x64 z 5CAL lub równowaŜny 

– 1 szt. 
2. licencji dostępowych do systemu operacyjnego: 5CAL – 1 szt. 
3. bazodanowego wraz z licencjami dostępowymi: Microsoft SQL Server 2008 x64 z 10CAL lub 

równowaŜne – 1 szt. 
IV. Materiałów promocyjnych: 
1. Plakatu informacyjnego 
2. Plakietek na środki trwałe (10 szt.) 
3. Ulotek informacyjnych (100 szt.) 
4. Pamięci przenośnych typu flash (20 szt.) 
5. Artykułów papierniczych: blok + długopis (30 szt.) 

 
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena = 100% 
Miejsce, sposób i termin składania ofert: w siedzibie Spółki, listownie, faksem na 
numer: 226219976, e-mailem: imigroup@imigroup.pl do 23.09.2011 r. 
Termin wykonania zamówienia: 14.10.2011 r. 


