
Zał. nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30000 euro

Oddział Malta

Nr sprawy: MA.2001.25.2017 Poznań, dnia 23 listopada 2017r.

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana centrali telefonicznej.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

I. – Serwer telekomunikacyjny – 1szt.
Urządzenie musi posiadać co najmniej:
- 64 analogowe portów wewnętrzne z CLIP, 
- 8 linii/kanałów VoIP ,
- 4 cyfrowe porty telefonów systemowych,
Urządzenie musi być  nowe i pochodzić z produkcji z roku bieżącego.
Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia drzewa IVR. 
Urządzenie musi być przeznaczone do montażu w szafie rack 19”
Urządzenie musi spełniać wszelkie polskie normy potwierdzone deklaracjami zgodności.
Urządzenie powinno mieć możliwość obsługi do 1000 numerów wewnętrznych.
Urządzenie powinno mieć możliwość obsługi do 100 jednoczesnych połączeń bez konieczności 
jakiejkolwiek wymiany sprzętowej. 
Całość systemu musi być zarządzana przez przeglądarkę WWW bez konieczności instalacji 
dodatkowego oprogramowania, sterowników lub wtyczek do przeglądarki. 
 Serwer powinien mieć możliwość instalacji drugiej redundantnej jednostki zarządzającej w celu 
zapewnienia ciągłości pracy w razie awarii pierwszej.
Urządzenie musi zostać wyposażone w system zasilania awaryjnego pozwalającego na potrzymanie 
pracy całego systemu przez min. 2 godziny. – obowiązkowo odporny na przepięcia w sieci zasilającej 
230 V
 System musi mieć możliwość obsługi protokołu linkującego eSSL v2. 
Z zamontowanym systemem taryfikacji o ile nie jest wbudowany
 Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie poparte montażem proponowanego serwera 
o podobnej wielkości w przeciągu ostatnich dwóch lat. 

II. – Telefony systemowe
Telefon systemowy podstawowy – 4 szt. 
Telefon systemowy musi być tego samego producenta co oferowany serwer telekomunikacyjny.
Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 8 fizycznych przycisków programowalnych.
Podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD 128x64.
Urządzenie musi komunikować się z serwerem za pomocą jednej pary przewodów.
Dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowego zasilania urządzenia. – zasilanie wyłącznie z centrali
 

III. –Konsola do telefonu systemowego
Konsola systemowa do telefonu systemowego podstawowego – 1 szt.
Konsola musi być tego samego producenta co oferowany serwer telekomunikacyjny
Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 38 fizycznych przycisków programowalnych
Dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowego zasilania urządzenia

IV. – Elementy dodatkowe
Zamawiający wymaga dostarczenia szafy RACK o rozmiarze 12U
Minimalne wymiary szafy to 600x600 mm (szer x gl)
Szafa musi na wyposażeniu posiadać minimum 1 półkę 19” o minimalnej głębokości 450mm
Szafa musi być wyposażona w system wentylatorów odprowadzających ciepłe powietrze ( min 4 
wentylatory zamontowane od góry).
Szafa musi być wyposażona w Termostat
Szafa musi być wyposażona w Listwę zasilającą (minimum 9 gniazd 230V)
   Szafa musi być zamykana ka klucz
Szafa musi być wyposażona w minimum 2 Organizatory 19”



V. – Montaż i konfiguracja serwera telekomunikacyjnego oraz przeniesienie istniejących łączówek 
telefonicznych.

Opis zadania:
Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i skonfigurowania dostarczonego serwera według 

wskazań zamawiającego, zachowując numerację wewnętrzną jak w dotychczasowej centrali. Serwer 
ma zostać zamontowany w dostarczonej przez wykonawcę szafie RACK 12U. Wykonawca zmontuje w 
dostarczonej szafie elementy dodatkowe zgodnie z zestawieniem w pkt. IV.

Wykonawca zobowiązany jest do:
Demontażu starej centrali,
Oczyszczenia głowic telefonicznych ze starych przewodów,
Wywiązania okablowania linii wewnętrznych z centrali na łączówkach,
Krosowania linii wewnętrznych zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy,
Wykonania wszystkich prac poza godzinami urzędowania,
Zamontowania centrali do dnia 5.12.2017r.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

10.12.2017r

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli

dotyczy):

      Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie poparte montażem proponowanego serwera o      

podobnej wielkości w przeciągu ostatnich dwóch lat. 

Wymaga się dołączenia do oferty referencji. 

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

 Cena,

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta cenowa zawierająca specyfikację proponowanego sprzętu, ceny netto
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 29.11.2017r godz. 14.30

Sekretariat Oddziału Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: j.klepacki@malta.poznan.pl

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Jarosław Klepacki

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych.
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