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Priorytet 8
Działanie 8.4
Tytuł Projektu

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Społeczeństwo informacyjne - Zwiększenie innowacyjności gospodarki
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”dla wszystkich województw
Internet dla mieszkańców miejscowości Zawidów

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAW-8.4/001/2015
Zamawiający zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na:
Kupno jednostki centralnej OLT oraz 201 końcówek Klienckich ONT w technologii GPON.
Jednostka centralna OLT powinna spełniać następujące warunki:
1) fabrycznie przygotowany do obsługi 1024 ONT z wkładkami serwerowymi C+
2) możliwość rozbudowy w przyszłości do minimum 8000 ONT
3) modularna budowa – z podwójną kartą procesorową oraz podwójnym redundantnym zasilaniem
4) obsługa kart PON ze splitem 1:128 na każdy port
5) obsługa wkładek B+ i C+
6) przystosowany do obsługi routingu L3, OSPF
Urządzenia Klienckie ONT powinny spełniać następujące warunki:
1) 4 porty x 10/100 Mbit + 1 lub więcej portów VoIP + wifi działające w standardzie B/G/N 2.4GHz
2) ONT ma działać jako router, z WAN ustawionym na złączu GPON
3) ONT powinna być zaopatrzona w przetwornik GPON typ B+
4) ONT musi obsługiwać IGMP snooping/IGMP proxy
5) ONT musi obsługiwać funkcjonalność NAT, uPnP, DMZ
6) ONT powinna obsługiwać VLAN oraz VLAN Q-in-Q
7) ONT muszą być zgodne ze standardem GPON ITU G.984.4 - 2.488GbpsG/1,244Gbps
8) końcówka ONT powinna być konfigurowalna od strony OLT
9) końcówka ONT powinna obsłużyć minimum 200 Mbit ruchu Klienta dla NAT
W cenę należy wliczyć koszt transportu do 59-970 Zawidów, Plac Zwycięstwa 27
Oferowany sprzęt/materiał ma być fabrycznie nowy oraz posiadać gwarancję,
którą należy dołączyć do faktury sprzedaży.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena netto bez VAT

95,00%

2. Kryterium: Termin realizacji

5,00%

100,00%
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o
ustalone kryteria.
Ofertę można wysłać drogą e-mailową na adres: info@c3.net.pl, listem poleconym lub dostarczyć
osobiście do siedziby firmy: Firma C3 - Biuro, 59-970 Zawidów, Plac Zwycięstwa 27
Oferta powinna być ważna min. 90 dni. Termin składania ofert upływa: 18 maja 2015 godz 12.00
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów
wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty netto, ew koszty dodatkowe.
Wskazane jest aby oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki
płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, minimalny i maksymalny termin realizacji. Proszę o
umieszczenie informacji charakteryzującej produkt oferenta na tle konkurencyjnych rozwiązań.
Podpis i pieczęć Zamawiającego

Dariusz Jaworski

