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ZAPYTANIE OFERTOWE 

   zbieramy oferty do 17.12.2012 r. 

Sobótka, dn. 10.12.2012 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NR 020/198/2012 

 
(W związku z realizacją projektu pt.: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie miasta Sobótka przez 
firmę PHU HAJDAMOWICZ” ze wsparciem środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.04.00-02-198/10-00 

zawartej w dniu 19.12.2011 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Mirosławem Hajdamowiczem prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą PHU HAJDAMOWICZ, 55-050 Sobótka, ul. Zielona 9, NIP: 897-124-56-36) 

 
Działając zgodnie z zapisami § 11 Umowy o dofinansowanie zapraszam do złożenia oferty poprzez 
wypełnienie formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania ofertowego na: 
 

Router BRAS 
 
 

I. Rodzaj zamówienia: dostawa urządzenia do serwerowni 
II. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenie aktywnego niezbędnego do uruchomienia sieci 
10 Gigabit Ethernet (PON) dla potrzeb obsługi połączeń internetowych z wykorzystaniem protokołu 
BGP. 
 

Nazwa Ilość 
Router wysoko wydajnościowy (przełącznik routujący BGP) 1 szt. 

 
Zadaniem routera będzie odbiór łączy internetowych 10Gbit/s i przesłanie do OLT.  
 
PARAMETRY TECHNICZNE ROUTERA: 
Dostarczone rozwiązanie powinno wspierać technologię 10 Gigabit Ethernet. 
 

• Router BGP wyposażony w minimum 4 porty XFP/SFP+ (10Gigabit) oraz 4 porty 1Gbit/s LAN 
• Wyposażony w dwa redundantne zasilacze DC -48V lub AC 230V. W przypadku kiedy router nie 

posiada zasilaczy AC należy dostarczyć siłownię AC na DC -48V odpowiednią dla tego 
urządzenia. 

• Router z możliwością przełączania na warstwie drugiej i trzeciej w modelu ISO/OSI 
• Ma możliwość instalacji do dwóch procesorów, wspierając hot-pluggable 
• Ma możliwość wyposażenia w dwa dyski 3,5 cala w kieszeniach typu hotswap; 
• Zainstalowana pamięć RAM:  minimum DDR3-1600 ECC, pojemność 30GB lub więcej 
• Zainstalowane procesory: minimum 2 procesory 8-rdzeniowe o taktowaniu 2000MHz lub więcej  
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• Pamięć Cache L2 procesora: minimum 2MB na rdzeń 
• Pamięć Cache L3 procesora: minimum 20MB na rdzeń 
• Zainstalowane dyski: minimum 2 sztuki w RAID (kopia bezpieczeństwa w locie) 
• Zainstalowany CD-ROM / DVD-ROM 
• Wszystkie moduły (zasilania, wentylatory) a także karty sieciowe muszą być hot-pluggable 
• Urządzenie musi wspierać wkładki SFP/XFP od firm trzecich 
• Urządzenie musi mieć możliwość instalacji w szafie 19” 
• Przepływ powietrza zgodny z ETSI powinien odbywać się po bokach (np. ze strony prawej do 

lewej lub od przodu do tyłu itp.) 
• Wysokość nie może być większa niż 4U 
• Maksymalny pobór prądu routera nie powinien być większy niż 300W przy pełnym obciążeniu 
• Wszystkie porty sieciowe muszą być dostępne po jednej stronie routera (z przodu lub z tyłu) 
• Router musi być w pełni zarządzany z poziomu konsoli, telnetu oraz ssh, a także mieć 

możliwość zintegrowania poprzez SNMP z systemami zarządzania firm trzecich, wspierane 
zarządzanie in-band jak i out-of-band 

• Zarządzanie routerem przez ssh, przeglądanie statystyk routera przez http/https 
• Możliwość zapisu konfiguracji w plikach tekstowych 
• Wydajność routowania co najmniej 20Mpps 
• Pamięć na minimum 32 tysiące adresów MAC 
• 1K wpisów multicast w L2 oraz 4K wpisów multicast dla IPv4 
• Obsługa standardów sieciowych: 

o Protokoły routingu:  iBGPv4, OSPFv2, RIP v1 oraz v2 
o Wsparcie dla Policy Based Routing 
o Protokoły routingu multicastu: PIM-SM, PIM-SSM 
o IEEE 802.1Q w tym obsługa 4094 aktywnych VLAN-ów oraz Vlan starking 
o Private VLAN ,Private VLAN Edge oraz VLAN Islotation 
o QoS oraz obsługa trzech typów kolejek: SP, WRR, DRR (do 8 kolejek per abonent) 
o Ingress and egress Rate-limiting 
o Token Buckets 
o Wsparcie dla IGMP Snooping v1, v2, v3 
o IGMP Proxy, Filtering, Throttling and Static Join 
o IGMP Snooping Immediate Leave oraz Explicit Host Tracking 
o Wsparcie dla SNMP v1, v2, v3, RMON oraz Syslog 
o Wsparcie dla STP, RSTP oraz MSTP z Root Guard 
o Wsparcie dla Link Aggregation 
o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
o Filtrowanie pakietów NetBIOS, ICMP i TCP na podstawie flagi 
o Martian Filters oraz ACL 
o Zabezpieczenie tablicy ARP (ARP Inspcetion) 
o Jumbo Frames 9K 

• Temperatura pracy od 0 do 50 stopni Celsiusa 
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GWARANCJA URZĄDZENIA: 
Oferta musi uwzględniać gwarancję typu „następny dzień roboczy” na router przez okres 2 lat z 
możliwością przedłużenia o kolejne lata. Oferta musi uwzględniać techniczne wsparcie telefoniczne w 
języku polskim oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania (aktualizacje powinny ukazywać się 
przynajmniej raz w roku). 
 
 

III. Możliwość złożenia oferty częściowej: nie 
IV. Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie 
V. Kryteria oceny ofert: 100% cena 
VI. Termin składania ofert: do dnia 17.12.2012 r. do godz. 17:00. 
VII. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2012 r. 
VIII. Termin płatności za zakup materiałów: płatność do 7 dni 
IX. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 
X. Informacje administracyjne/dodatkowe: 

a. Zapytanie upubliczniono na stronie www.greenlan.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 
b. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty. 
c. Ofertę należy przesłać jednym ze sposobów: poczta ̨, faksem, e-mailem (skan na adres 

poig@greenlan.pl) lub złożyć osobiście. Oferta musi być podpisana i opieczętowana. 
d. Dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela Łukasz Hajdamowicz, 

wszelkie pytania techniczne prosimy przesyłać na adres e-mail: poig@greenlan.pl. 
e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
f. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej 

oferty. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o 
wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w 
siedzibie Zamawiającego. 

g. Udział środków EFRR (UE) w finansowaniu zamówienia wynosi 60% kwoty netto. 
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego unieważnienia postępowania, gdy 

cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia lub gdy postępowanie obarczone jest wadą 
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

XI. Załączniki 
a. Formularz ofertowy (wszystkie pola w pliku .doc są obowiązkowe do wypełniania). 

 
 
 


