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Szczegóły postępowania
Edytuj postępowanie

Załączniki
SWZ SERWERY i OPROGRAMOWANIE.docx [228.9 kB]

Zał. 1 do SWZ - OPZ.docx [72.0 kB]

Zał. 2a do SWZ - Wykaz dostaw część 1.docx [109.6 kB]

Zał. 2b do SWZ - Wykaz dostaw część 2.docx [109.3 kB]

Zał. 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu użyczającego zasoby.doc [128.0 kB]

Zał. 4 do SWZ - JEDZ.docx [145.1 kB]

Zał. 5 do SWZ - grupa kapitałowa.docx [105.4 kB]

Zał. 6 do SWZ - oświadczenie wykonawcy aktualność inf..docx [107.4 kB]

Zał. 7 do SWZ - formularz oferty dla części 1 postępowania.doc [177.5 kB]

Zał. 7 do SWZ - formularz oferty dla części 2 postępowania.doc [177.5 kB]

Zał. 8a do SWZ - PPU cz. 1.DOCX [96.4 kB]

Zał. 8b do SWZ - PPU cz. 2.DOCX [92.6 kB]

Zał. 9 do SWZ Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o
realizację zamówienia.docx [116.5 kB]

Zał. 10 do SWZ - oświadczenie tajemnica.docx [108.4 kB]

Zał. 11a do SWZ.docx [110.4 kB]

Zał. 11b do SWZ.docx [105.8 kB]

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf [145.2 kB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie UE 2022-OJS191-540780-pl.pdf [73.5 kB]

Kwota przeznaczona na s�nansowanie zamówienia.docx [105.1 kB]

Informacja z otwarcia ofert z 17.10.2022.docx [108.3 kB]

Informacja o unieważnieniu postępowania-cz.1 .docx [109.2 kB]

Terminy i ustawienia postępowania
1. Etap składania ofert

Termin składania ofert
17.10.2022 09:00

Termin otwarcia złożonych ofert

Tytuł/nazwa postępowania
Urządzenia infrastruktury serwerowej - dedykowany serwer do
obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serwerowym w
ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19
gie/pl/000398)Część 1 – Dostawa dysków SSD i półek
dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy
dyskowejCzęść 2 – Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA
(High Availability) o dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows
Server Datacenter 2022. DOA-ZP.272.29.2022

Identy�kator postępowania
0c8e15e0-2f2b-4a7d-abda-7ff2daa00f41

Tryb
Przetarg nieograniczony

Status
Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2022/S 177-500301

Adres strony WWW postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Data publikacji w miniPortal
14.09.2022 09:24

Nazwa zamawiającego
Województwo Opolskie

Adres zamawiającego
ul. Piastowska 14

Miasto zamawiającego
Opole

Województwo zamawiającego
opolskie

Telefon zamawiającego
+48 775 416 400
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17.10.2022 10:00

Kwota
Część 1: 398 000,00 zł; Część 2: 80 000,00 zł

Historia zmian
Zmiany w postępowaniu

1. Data utworzenia: 05.09.2022 07:24

Status postępowania: Robocze
Tytuł postępowania: Urządzenia infrastruktury serwerowej - dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem
serwerowym w ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398)Część 1 – Dostawa dysków SSD i
półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowejCzęść 2 – Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High
Availability) o dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022
Nr referencyjny: UZUPEŁNIĆ TO
Strona postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

2. Data zmiany: 14.09.2022 09:24

Status postępowania
Robocze → Opublikowane
Nr referencyjny
UZUPEŁNIĆ TO → 2022/S 177-500301

3. Data zmiany: 16.09.2022 09:18

Tytuł postępowania
Urządzenia infrastruktury serwerowej - dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serwerowym w
ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398)Część 1 – Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w
zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowejCzęść 2 – Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o
dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022 → Urządzenia infrastruktury serwerowej - dedykowany serwer
do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serwerowym w ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19
gie/pl/000398)Część 1 – Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowejCzęść 2 –
Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022.
DOA-ZP.272.29.2022

Zmiany w etapach postępowania
1. Data utworzenia: 05.09.2022 07:24

Nazwa etapu: oferta
Data zakończenia etapu: 10.10.2022 09:00
Data otwarcia ofert etapu: 10.10.2022 10:00

2. Data zmiany: 12.09.2022 07:30

Data zakończenia etapu
10.10.2022 09:00 → 17.10.2022 09:00
Data otwarcia ofert etapu
10.10.2022 10:00 → 17.10.2022 10:00

3. Data zmiany: 17.10.2022 13:20

Kwota
brak → Część 1: 398 000,00 zł; Część 2: 80 000,00 zł

Oferty przesłane do postępowania
Nazwa

wykonawcy Nazwa pliku Status
Data złożenia
przez ePUAP

Data wycofania
przez ePUAP

Data wycofania na
miniPortal Akcja

Compro Jolanta
Olszewska

Compro-Zał. 7 do SWZ - formularz oferty dla
części 2 postępowania.zip

Dodany 16.10.2022 21:49 - -
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