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Zapytanie ofertowe dla zakupu macierzy dyskowej
DI\20032013
W związku z przystąpieniem do projektu unijnego z Gospodarki Innowacyjnej dla Poddziałania 1.2.3.
„Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I
„Badania i Rozwój” zwracamy się z zapytaniem ofertowym którego implikacją jest projekt budowy szyny
danych integrującej procesy biznesowe w Banku w celu zakupu macierzy dyskowej do realizacji tego
projektu. Przystąpienie do realizacji projektu wymaga od firmy złożenia oferty wg poniższych kryteriów.
Oferta ma dotyczyć dostarczenia i instalacji macierzy dyskowej. Firma powinna posiadać doświadczenie we
współpracy z Bankami szczególnie w sektorze Banków Spółdzielczych, posiadać znajomość procesów
biznesowych zachodzących w sektorze bankowości spółdzielczej oraz posiadać wykwalifikowaną kadrę
informatyków do założonych celów.
Macierz ma spełniać następujące kryteria:
•

Rekomendacje dla sprzętu od firmy podpisującej z Bankiem umowę na budowę platformy SZRB

•

Zapewniony spójny serwis sprzętu i systemu

•

Zapewnioną instalację OS i platformy Xenserver

•

Wsparcie dla hypervisora Citrix XenServer 6 na potrzeby budowy platformy wirtualizacyjnej do
posadowienia maszyn
realizujących zadania dla projektowanej szyny danych oraz Systemu Relacji Biznesowych

•

Wymagane wsparcie dla Virtual Appliance (vApp) dla wielu maszyn wirtualnych

•

Wymóg jak największej ilości modułów pamięci DIMM

•

Technologia energooszczędności ze względu na wiele maszyn wirtualnych i duże zapotrzebowanie
energii

•

Architektura dla Intel Xeon

•

Zapewnienie skalowalności sprzętu, modyfikacje i rozwój modułów

•

Serwis systemu po zakończeniu projektu

•

Gwarancja serwisu minimum 5 lat po zakończeniu projektu

•

Realizacja własna bez podwykonawców
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Termin przyjmowania ofert i wyboru firmy: 16.04.2013r.

W celu przesłania dokładnej specyfikacji dla określenia kosztów przedsięwzięcia w Państwa firmie proszę o
bezpośredni kontakt i spotkanie w siedzibie Banku.
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