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Wydział Administracji i Kadr Urzędu Miasta Nowy Targ prosi o podanie w terminie 

do dnia 31 maja 2021 r. ceny brutto biblioteki taśmowej actiLib 1U LTO-8 Autoloader wraz 

z osprzętem. 

 

Specyfikacja urządzenia. 

Wymagania ogólne a) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzo-

wanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model 

bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odna-

wianych, demonstracyjnych lub powystawowych. 

b) Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w za-

kresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji 

producenta. 

c) Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być ob-

jęte gwarancją producenta.  

d) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki 

sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i 

producenta. 

e) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w orygi-

nalnych opakowaniach producenta. 

f) Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standar-

dowej dokumentacji w dla użytkownika w języku polskim lub 

angielskim  w formie papierowej lub elektronicznej. 

g) Gwarancja i serwis na urządzenia musi być świadczony przez 

firmę autoryzowaną przez producenta lub jego przedstawiciel-

stwo w Polsce w przypadku gdy Oferent nie posiada takiej au-

toryzacji. 

h) Urządzenie na etapie dostawy producent a zamawiający nie 

mogą podlegać modyfikacjom 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 

 • Technologia LTO-8, 

• obudowa 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi) 

• 8 slotów  

• Interfejs SAS: mSAS SFF-8088 

• Kompatybilność z większością 6Gb/12Gb kart HBA SAS  

• Port RJ45 Ethernet 

• Czytnik kodów kreskowych 

• Konsola zdalnego zarzadzania (Remote Management Interface 

via https) 

• Kompatybilność z oprogramowaniem do backupu, takimi jak 

np. Veeam, Veritas BackupExec, Nakivo, ARCserve, Acronis, 

NovaStor  

• Mtbf 100.000 h (MTBF = średni czas między awarią) 

• MSBF 2.000.000 zmian  



Karta rozszerzeń Dual Port HBA SAS 6Gb lub 12Gb 

Kabel połączeniowy 

 

SAS Kabel External, 2m umożliwiający podłączenie oferowanej karty 

HBA z oferowaną biblioteką 

Wsparcie techniczne 3-letnia gwarancja producenta. 

Fast Exchange Service (serwis szybkiej wymiany awansem urządzeń 

lub komponentów) obejmujący komponenty: napęd, zasilacz, moduł 

komunikacji, moduł iSCSI, magazynki. 

 

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. 

Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w terminie 14 dni po 

otrzymaniu przedmiotu zamówienia i faktury. 

 

Dostawca dostarczy urządzenie na własny koszt do Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1.  

 

Odpowiedź na zapytanie proszę odesłać na adres: informatyk@um.nowytarg.pl podając model 

urządzenia, cenę jednostkową brutto i łączną wartość brutto. 

W tytule maila proszę wpisać „Oferta na bibliotekę taśmową dla Urzędu Miasta Nowy Targ”. 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 

 

Dokumenty, które wpłynął do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą 

rozpatrywane. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego 

wyboru dostawcy bez podania przyczyn.  
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