
 

 

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert

SZCZEGÓŁOWY 

Zakup nowych środków trwałych w postaci

• Zakup serwera dla platformy B2B

 - Xeon x2 

 - RAM 16 GB 

 - RACK 4U 

 - HDD macierz 4x500 GB

 - Kontroler macierzy

• Szafa dla serwera z osprzętem

 - głębokość około 1200 mm

 - switch zarządzalny 16 portów

 - UPS 1000 W 

• Zakup stanowisk biurowych z oprogramowaniem 

 - Core i5 

 - RAM 8 GB 

 - HDD 500 GB

 - Monitor 22' 

 - Windows 7 

• Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka laserowa + xero + skaner) 
 

Na zakupionym serwerze zostaną zainstalowane wszystkie komponenty aplikacji

stworzona zostanie baza danych dla projektowanej aplikacji. Aby serwery mogły pracować w 

sposób bezpieczny i bezawaryjny konieczny jest zakup szafy z osprzętem, który pozwoli na 

zapewnienie poprawnych parametrów środowiska rob

Zakupione komputery posłużą do pracy pracownikom odpowiedzialnym za użytkowanie 

systemu B2B w codziennych kontaktach biznesowych z partnerami, jak również do realizacji 

zadań projektu w postaci wymiany dokumentów. Ponadto, zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego z drukarką laserową i skanerem pozwoli na zdigitalizowanie 

dotychczasowych badań i kart pacjentów. Tor wizyjny do lampy szczelinowej służyć będzie 

automatycznemu przekazowi obrazu z lampy szczelinowej do systemu B2B i partnerów.

 

 

Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zakup nowych środków trwałych w postaci (wymagania minimalne): 

platformy B2B – 1 szt 

 

HDD macierz 4x500 GB 

Kontroler macierzy 

Szafa dla serwera z osprzętem - (switch +UPS) - 1 szt 

głębokość około 1200 mm 

switch zarządzalny 16 portów 

 

biurowych z oprogramowaniem – 2szt 

HDD 500 GB 

• Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka laserowa + xero + skaner) 

Na zakupionym serwerze zostaną zainstalowane wszystkie komponenty aplikacji

stworzona zostanie baza danych dla projektowanej aplikacji. Aby serwery mogły pracować w 

sposób bezpieczny i bezawaryjny konieczny jest zakup szafy z osprzętem, który pozwoli na 

zapewnienie poprawnych parametrów środowiska roboczego dla zakupione

Zakupione komputery posłużą do pracy pracownikom odpowiedzialnym za użytkowanie 

systemu B2B w codziennych kontaktach biznesowych z partnerami, jak również do realizacji 

zadań projektu w postaci wymiany dokumentów. Ponadto, zakup urządzenia 

ofunkcyjnego z drukarką laserową i skanerem pozwoli na zdigitalizowanie 

dotychczasowych badań i kart pacjentów. Tor wizyjny do lampy szczelinowej służyć będzie 

automatycznemu przekazowi obrazu z lampy szczelinowej do systemu B2B i partnerów.
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• Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka laserowa + xero + skaner) - 1 szt 

Na zakupionym serwerze zostaną zainstalowane wszystkie komponenty aplikacji B2B oraz 

stworzona zostanie baza danych dla projektowanej aplikacji. Aby serwery mogły pracować w 

sposób bezpieczny i bezawaryjny konieczny jest zakup szafy z osprzętem, który pozwoli na 

oczego dla zakupionego serwera. 

Zakupione komputery posłużą do pracy pracownikom odpowiedzialnym za użytkowanie 

systemu B2B w codziennych kontaktach biznesowych z partnerami, jak również do realizacji 

zadań projektu w postaci wymiany dokumentów. Ponadto, zakup urządzenia 

ofunkcyjnego z drukarką laserową i skanerem pozwoli na zdigitalizowanie 

dotychczasowych badań i kart pacjentów. Tor wizyjny do lampy szczelinowej służyć będzie 

automatycznemu przekazowi obrazu z lampy szczelinowej do systemu B2B i partnerów. 


