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Zapytanie ofertowe 

dotyczące realizacji I Etapu Projektu „Platforma B2B dla 
przedsiębiorstwa ALNOR oraz partnerów – małych firm handlowych 

i instalacyjnych”. 

 

Firma Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. otrzymała z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w ramach Działania 8.2 
„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 8 osi priorytetowej 
„Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl), na lata 2007-2013.  

Otrzymane środki zostały przekazane na wdrożenie projektu „Platforma B2B dla 
przedsiębiorstwa ALNOR oraz partnerów – małych firm handlowych i 
instalacyjnych”. 

Informacje ogólne: 

Firma ALNOR® Systemy Wentylacji Sp. z o.o. jest producentem spiralnie 
zwijanych kanałów okrągłych, systemów kanałów prostokątnych oraz szeregu 
akcesoriów wentylacyjnych. Firma produkuje kompletne systemy przewodów 
wentylacyjnych. 

Grupą docelową są klienci instytucjonalni i indywidualni. Firma oferuje 
akcesoria montażowe do kanałów okrągłych i prostokątnych, kanały i kształtki o 
przekroju okrągłym, przewody elastyczne – wentylacyjne i kominkowe, przepustnice 
o przekroju okrągłym i prostokątnym, elementy uszczelniające, elementy  rewizyjne 
do kanałów okrągłych i prostokątnych, elementy dachowe o przekroju okrągłym oraz 
prefabrykację kanałową profili i narożników. 
 
 
Podstawa zapytania ofertowego : 
 

W celu realizacji projektu, istniejąca infrastruktura informatyczna zostanie 
znacząco poszerzona i unowocześniona. Zostaną zakupione dwa serwery, macierz 
dyskowa oraz szafa serwerowa. 
 
W ramach I Etapu projektu niezbędne jest zakupienie oprogramowania i licencji 
dostępowych, będących podstawą do stworzenia platformy B2B. W skład tego 
oprogramowania wchodzą: 

  oprogramowanie do wirtualizacji serwerów 
  serwerowe systemy operacyjne 
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  licencje dostępowe do zasobów systemowych. 
  oprogramowanie poczty elektronicznej 
  licencje dostępowe do poczty elektronicznej 
  oprogramowanie antywirusowe dla poczty elektronicznej 
  licencje terminalowe do pracy zdalnej dla 
  oprogramowanie do monitorowania temperatury w serwerowni 

z powiadomieniem na SMS. 
 
Zakupione zostaną usługi eksperckie w celu konfiguracji i montażu sprzętu oraz 
instalacji, wirtualizacji systemów. 
 
 
Postanowienia końcowe: 
 
Końcowy termin składania ofert dotyczących prac związanych z realizacją I Etapu to   
17.06.2010 
 
 
Lista sprzętu i licencji odpowiadająca realizacji I Etapu projektu została załączona 
jako załącznik. 
 
 
Przy wyborze wykonawcy brane pod uwagę będą przede wszystkim: 

  Doświadczenie przy podobnych wdrożeniach 
  Jakość i poziom zaproponowanych rozwiązań 
  Czas wykonania wdrożenia 
  Cena zaproponowanych rozwiązań 
  Zapewnienie profesjonalnego wsparcia przedwdrożeniowego i w czasie 

wdrożenia 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
 

1.  wykaz sprzętu i usług zawartych w I etapie projektu, wraz z wyceną. 
 
 
 
 



Załącznik:

Etap 1

Kwota: Zadanie:

88099,81
Nabycie dwóch serwerów i macierzy. Parametry: Serwery X3650 M2 2xXeon E5520/ - 2 szt, 
macierz - System Storage DS3400 8x300GB 3,5in 15K HS SAS, 3 Year Onsite Repair 24x7 24 
Hour Committed Service (CS)

2484,29 Nabycie jednej licencji oprogramowania Microsoft ExchgSvrStd 2007 SNGL OLP NL Promo

wykaz sprzętu i usług zawartych w I etapie projektu wraz z wyceną

8 , 9 abyc e jed ej ce cj op og a o a a c oso c gS S d 00 S G O o o

16610,88 Nabycie 70 licenji oprogramowania Microsoft ExchgStdCAL 2007SNGL OLP NL Promo DvcCAL

25721,57 Nabycie 8 licencji Microsoft WinSrvStd 2008R2 SNGL OLP NL

9073,5 Nabycie 70 licencji WinSrvCAL 2008 SNGL OLP NL DvcCAL

3881 Nabycie licencji ESET NOD32 for Exchange

28968,57

Nabycie licencji Vmware vSphere 4 Standard for 1 processor (Max 6 cores per processor)), Gold 
Support/Subscription for Vmware vSphere Standard for 1 processor for 1 year, Vmware vCenter 
Server 4 Foundation for vSphere up to 3 hosts, Gold Support for vCenter Server 4 Foundation for 
vSphere

1650 Nabycie licencji na monitorowanie temperatury w serwerowni z powiadamianiem SMS

35200
Zakup usług eksperckich w zakresie złożenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia zakupionego 
sprzętu i oprogramowania serwerowego

3300 Nabycie szafy na serwery 19 RACK 800/1000 wraz z pełnym osprzętem

Łącznie: 214 989,62 zł

Okres 01/04/2010 - 30/07/2010
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