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  Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 
 
 
 
…………………………………………..…. 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nawiązując do zapytania skierowanego przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni pn.:  
 

„Dostawa i wdrożenie systemu WiFi”. 

 
Ja/My niżej podpisany/i:  

1. Imię:.............................................................. Nazwisko:.................................................. 

2. Imię:.............................................................. Nazwisko:.................................................. 

występujący w imieniu i na rzecz: 

 

Zamawiający: 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 
ul. Hugo Kołłątaja 1 
81-332 Gdynia 
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Pełna nazwa firmy:  

 

Adres firmy: 

 

 
REGON: NIP: 

Adres e-mail: Nr telefonu: 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: 

 

 

Oświadczam, iż jestem1:  mikroprzedsiębiorstwem*           □ tak             □ nie 

małym przedsiębiorstwem*        □ tak             □ nie 

średnim przedsiębiorstwem*      □ tak             □ nie 

albo żadne z powyższych (proszę wpisać jakim/jakie)………………….. 
 

Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia* za cenę:  

…………........................złotych brutto (słownie………………...........................................), 

……………………………..złotych netto (słownie ……………………………………………….), 

W tym stawka podatku VAT w wysokości …………………………………………..zł (słownie) 

 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124  

z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  

nie przekracza 2 milionów EUR. 
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  

nie przekracza 10 milionów EUR. 
 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 
*zaznaczyć właściwe 
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*Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego jn.:  

 

1) PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY – 1 szt. 

 
Producent:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Model:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                             

Parametry fizyczne platformy                                                                                    WYPEŁNIA/ZAZNACZA 
WYKONAWCA* 

Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.  TAK/NIE* 

Zasilanie AC ………….,..V 
Należy określić parametry 

…………………………. 

Budżet mocy dla portów PoE min.:…………………… 
Należy określić parametry 
………………………….. 

Minimalny zakres temperatury pracy……………… 
Należy określić parametry 
………………………….. 

Maksymalny pobór mocy bez budżetu dla PoE:……………… 
Należy określić parametry 
…………………………….. 

Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne 

 

 

Przełącznik dysponuje niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości: 

a) 24 porty GE RJ-45. 
• W tym porty PoE w ilości co najmniej: 24, zgodne ze standardem: 802.3af oraz 802.3at. 

b) 4 porty 10GE, SFP+. 
 

TAK/NIE* 

 
Zarządzanie 

Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania. 

 
TAK/NIE* 
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Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS).  TAK/NIE* 

Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3 TAK/NIE* 

Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na automatyczne 

wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami. TAK/NIE* 

Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI TAK/NIE* 

Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline. TAK/NIE* 

Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP). TAK/NIE* 

Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+. TAK/NIE* 

Funkcja definiowania ról administratorów przydzialających tryb dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych 

części konfiguracji. TAK/NIE* 

Automatycznie wykonywane rewizije konfiguracji. TAK/NIE* 
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Parametry wydajnościowe 
 

Przepustowość urządzenia 

Należy określić parametry 
Min ……………Gbps (pełna 
prędkość, tzw wire-speed na 

wszystkich portach) oraz 
min…….Mpps 

Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32 k wpisów. TAK/NIE* 

Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 1 mikrosekundy. TAK/NIE* 

Wymagane funkcje 
 

• Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń. 

• Obsługa Jumbo Frames. 

• Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree). 

• Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad. 

• Obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna ze standardem 802.1Q. 

• Wsparcie dla Private VLAN. 

• Port-mirroring. 

• Uwierzytelinanie 802.1x na poziomie portu. 

• Uwierzytelinanie 802.1x w oparciu o  adres MAC. 

• W ramach 802.1x wsparcie dla dedzkowanego VLANu dla gości (guest VLAN). 

• W ramach 802.1x wsparcie dla  urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia. 

• W ramach 802.1x  wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN. 

 

TAK/NIE* 
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Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z sytemem centralnego zarządzania / NAC 
 

1. Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub 

dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element 

nadrzędny musi zawierać co najmniej:  

• Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników. 

• Centralne zarządzanie sieciami VLAN.  

• Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci. 

• Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych sterf. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do 

zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do sterfy odizolowanej. 

• Obsługa białych i czarnych list adresów MAC. 

• Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci. 

• W przypadku gdy do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego 

zaządzania lub NAC wymagane są licencje, producent zobowiązany jest je dostarczyć. 

2. Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.    

TAK/NIE* 

Funkcje urządzenia przy integracji z sytemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa 
 

• Stateful firewall, umożliwiający kontrolę pomiędzy sieciami VLAN. 

• Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF). 

• Policy Based Routing. 

 

TAK/NIE* 

 

Gwarancja oraz wsparcie 

System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku 

jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 

24x7. 
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2) ACCESS POINT – 7 sztuk 

 
                                                             WYPEŁNIA/ZAZNACZA WYKONAWCA 

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. TAK/NIE* 

Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w 

następujących warunkach klimatycznych 

a. Temperatura  od 

….do …….C 

b. Wilgotność ….–

……%. 

 

Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki 

zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington. TAK/NIE* 

Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać 

następujące standardy: 

a. 2.4 GHz 802.11b/g/n, 

b. 5 GHz 802.11a/n/ac/ax, 

TAK/NIE* 

Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 16 SSID. TAK/NIE* 

 

Liczba interfejsów: 

a. Ethernet – 2 w standardzie 10/100/1000 Base-TX, 

b. USB – 1 Typ A. 

c. RS-232 RJ45 Serial Port 

TAK/NIE* 

Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3af lub zewnętrzny zasilacz.  TAK/NIE* 

Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: 
a. Tunnel, 
b. Bridge, 
c. Mesh 

TAK/NIE* 
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Wsparcie dla QoS: 802.11e, WME/WMM Multimedia Extensions, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja 
TAK/NIE* 

Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, Web Captive Portal, MAC blacklist & 
whitelist, 802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). TAK/NIE* 

Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: 

a. MIMO – 2x2, 

b. Transmit Beam Forming (TxBF), 

c. Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych: 

i. 574 Mbps; 

ii. 1201 Mbps; 

d. Wymagana moc nadawania: 

i. min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm; 

ii. min. 22 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm; 

e. Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT, 

f. Wsparcie dla kanału 80 MHz dla 802.11ac, 

g. Wsparcie dla kanału 160 MHz dla 802.11ax, 

h. Anteny – 3 wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4.5dBi dla pasma 2.4GHz, 5.5dBi dla pasma 

5GHz. 

i. Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy, 

j. Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy – 512. 

TAK/NIE* 

Funkcje interfejsu radiowego: 

a. Skaner częstotliwości 2.4 oraz 5 GHz, 
b. Skanowanie w tle podczas obsługi klientów na pasmach 2.4 oraz 5 GHz, 
c. Skaner częstotliwości 2.4 oraz 5GHz w trybie dedykowanego monitora, 

TAK/NIE* 

Funkcje dodatkowe: 

a. OFDMA 
b. Spatial Reuse (BSS Coloring) 
c. UL-MU-MIMO 802.11ax mode 

TAK/NIE* 
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d. DL-MU-MIMO 
e. Enhanced Target Wake Time (TWT) 
f. ZeroWait DFS /Agile DFS 

Punkt dostępowy musi być certyfikowanym urządzeniem WiFi Alliance:  WiFi certified IEEE Std 802.11a/b/g/n (ac) oraz posiadać 
certyfikację DFS. 

 
TAK/NIE* 

 

Gwarancja oraz wsparcie 

Urządzenie musi mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem 

gwarancyjnym producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na poprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W 

ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24/7. 

 

 

*brak zaznaczenia/wypełnienia poszczególnej pozycji w formularzu oferty jest równoznaczne z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego 

 
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am / zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego. Nie 

wnoszę/wnosimy do ich treści żadnych zastrzeżeń. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach określonych w treści zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy. 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 
 

 

 

…………………………….…………………. 
(podpis i pieczątka Wykonawcy) 

………………………….. dn. …………….. 2021 r. 


