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Zapytanie ofeńowe
dla zamowień o wańościszacunkowej mniejszej niz 130 000 zł netto (bez podatku VAT)

Zamawiający

politechnika krakowska im. Tadeusza kościuszki
Wydział lnformatyki i Telekomunikacji
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

1. Zaprasza do złożenia ofeńy cenowej na

ZakuP dostępu do chmury obliczeniowej na okres 1 roku do realizacji zadań w projekcie pn. ,,Detekcja
zmaniPulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wiadomości o
charakterze deepfake", w szczególności do wykonywania badań naukowych, prac rozwojowych i

testów zaplanowanych unv. projekcie.
Dostęp do chmury obliczeniowej powinien obejmowac w szczególności :

- mozliwoŚc uruchamiania wielu niezależnych instancji maszyn wińualnych o róznych konfiguracjach,
- mozliwośc dokonywania zmiany konfiguracji maszyn wińualnych (ilośc CPU, RAM),
- mozliwoŚĆ dołączania/odłączania do/od maszyn wińualnych akceleratorow obliczeń w postaci kart
graficznych m.in. takich jak: NVlDlAA100, NVlDlAV10o, NVlDlA P100, NVlDlAT4,
- pzestzeń do pzechowyrłanie danych.

2. Warunki udziału w postepowanau (jeżelidotyczy) nie dotyczy

3. lnne istotne warunki zamówienia (można załączyć opcjonalnie projekt umowy)

Wymagany termin realizacjizamówienia: rczpoczęcie realizacji usługi 7 dni od daty podpisania
umowy, realizaĄa do roku od podpisania umowy
Okres gwarancji: nie dotyczy
Warunki płatności przelewem w terminie 14 dni od otzymania faktury
Kary umowne: nie dotyczy

4, Przy wyborze ofeńy zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena* - 100o/o

* Jest to średnia cen obliczona zgodnie zwzorem..
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Cena = (Cena_vm + Cena_gpu + 50 * Cena_space)/3
Gdzie:
- Cena_vm, to cena za godzinę obliczeń na maszynie wirtualnej (vCPUs: 32, RAM: 128GB lub
najbardziej do niej zblizonej)
- Cena_gpu, to ceny za godzinę obliczeń na karcie graficznej NVlDlAA100
- Cena_space, to cena za 1GB przechowywania danych przez miesiąc

5. lnformacje doĘczące wyboru najkorzystniejszej ofeńy

Zamawiąący wybieze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki i mieszczącąsię w limicie
środ kow przeznaczonych na rea l izację zadania,

6. Wszelkich informacji udzieIa:

DrAdam Marszałek, tel. 12-628-21-06 adam.marsza|ek@pk.edu,p|

imię, nazłisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury

7. Sposób przygotowania ofeńy:

. całkowity koszt przedmiotu zamówienia wraz zwyszczególnieniem:

1 , ceny za godzinę obliczeń na maszynie wińualnej (vCPUs: 32, RAM: 128GB lub
najbardziej do niej zblizonej)

2. eeny za godzinę obliczeń na karcie graficznej NVlDlA4100

3. ceny za 1GB przechowyrłania danych przez miesiąc

Ofertę naleZy spoządzic na załączonym formulazu ,,Oferta" i przekazac pocztą elektroniczną na adres
adam.marszalek@pk.edu.pl (do wiadomości: anowak@pk.edu.pl, anna.sobos@pk.edu.pl) do dnia
22.04,2O22r do godz. 12.00.

Zamawiający zastrzega sobie ptHEcdsJnaqepdjF|(aUa ofert otrzymanych po terminie.
l N FosTRATEG -l l 0a25 l 2§27-oa
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Data i podpis kierown i ka jed nostki organ izacyj nej/kierown i ka projektu
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8. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z ań. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku zprzebł,tarzaniem danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E (ogolne
rozpoządzenie o ochronie danych, Dz, Uę. UE L 119 z 04,05.2016, str, 1), zwanego dalej ,,RODO",
informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31 -1 55 Kraków,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki mozliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.p| ite|.126282237,

3) Pani/Pana dane osobowe pzetv,tarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem
ofertowym, tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,

4) Pani/Pana dane osobowe pzetwazane będą na postawie ań, 6 ust, 1 lit. c RODO oraz na
podstawie:
a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce,
b) Ustawy z dnia'1'1 wześnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Zaządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania

zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
d) Zaządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice

Krakows kiej przepisów kancel aryj nych i arch iwal nych,
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złozonej ofefi lub/oraz na podstawie

zawańejumowy,
6) Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane pzez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do

wyzej wskazanych celów pzewidzianych przepisami prawa oraz wewnętznymi aktami prawnymi
obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,

7) podanie pzez PaniąlPana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak mozliwościwyboru ofeńy izawarcia umowy,

8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub
podmioty, ktorym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem
Rektora nr 32 z dnia 2 marca 2021 r. olazw przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposob
zautomatyzowany,

10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia
pzetwazania danych osobowych zzastrzeżeniem pzypadków, o ktorych mowawań. 18 ust.2
RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przeŃarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11) nie pzysługuje Pani/Panu. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z ań. 17 ust. 3 lit. b,

d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w ań, 20 RODO,
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie ań. 21 RODO, gdyz
podŚtawą prawną przetwazania Pani/Pana danych osobowych jest ań, 6 ust. 1 lit. c RODO.
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