
Zaproszenie do składania ofert
o wartości poniżej 30.000 Euro

na modernizację systemu monitoringu wizyjnego

centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu świętokrzyskim, ul. Sandomierska 264,
27-400 ostrowiec świętokrzyski zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na

modernizację systemu monitoringu wizyjnego w budynku CKU

l. Przedmiotzamówienia
Wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Centrum Kształcenia
Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim, ul Sandomierska 264. Monitoring ma zapewnić
bieżącą obserwację w obiekcie oraz jego otoczeniu, umożliwić zapis oraz archiwizację zdarzeń.
Przedmiotem zamówienia jest:

1.' Wykonanie usługi polegającej na demontażu części elementów istniejącego systemu
monitoringu.

2' Wykonanie usługi polegającej na dostawie i montażu nowych elementów
zmodernizowanego systemu monitoringu wizyjnego.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu monitoringu wizyjnego - 2 egz.+
wersja elektroniczna w formacie PDF na płycie CD - 1 szt.

ll. Opis wvmagań zamawiaiaceRo w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Należy wykonać modernizację istniejącej instalacji monitoringu, która pozwoli na:
a) możliwie najpełniejszy podgląd ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku
b) możliwie najpełniejszy podsląd parkingu znajdującego się przy Centrum
c) możliwie najpełniejszy podgląd na zewnątrz całej posesji CKU przy ul. Sandomierskiej

26A, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia głównego, parkingu dla
samochodóW oraz wejścia z tyłu budynku (od strony parkingu)

d) możliwie najpełniejszy podgląd 2 klatek schodowych
2. Przy modernizacji należy wykorzystać istniejące rejestratory, część istniejących kamer

oraz istniejące okablowanie; rozbudowa okablowania dla nowych 4 szt. kamer
w klatkach schodowych.

3. Zmodernizowany system monitoringu powinien zawierać nW. nowe elementy:
a) trybrydowy rejestrator cyfrowy ].6 kanałowy BSC-CVR 1601-111 2Mpx (wymiana

istniejącego rejestratora analogowego) - J. szt.

b) dysk twardy do rejestratora - Seagate Surveiłlance 4 TB SATA lll 64MB 59ooR
ST4000VX000 - 1 szt.

c) kamery zewnętrzne Bcs-THC6200lR, kamera HD-cVl 2 Mpx BWDR, lCR - 3 szt. kp|'
z uchwytem montażowym (wymiana istniejących kamer analogowych)

d) kamery Bcs-DMHc4200lR3, kamera HD-cvt 2Mpx, DWDR, lcR - L1 szt. (7. szt. -
wymiana,4 szt. - nowa instalacja na klatkach schodowych)

e) zasilacz impulsowy PSD12010 12V /1.A - 4 szt.
f) transformator wideo TR-1C - 8 szt.
g) przewód UTP kat' 5e - ok. 100 mb.
h) monitor LG 22MP57VQ-P LED IPS 21,5"

!ll. oferta winna uwzgledniać n/w warunkiiwvmogi.

L. oferta powinna zawierać co najmniej nw' elementy:
- pieczątkę firmową,
- datę sporządzenia,
- nazwę, adres siedziby oferenta, numer telefonu, e-mail, numer NlP,
- ceny netto i brutto materiałów, koszty netto i brutto robocizny, koszty netto

i brutto za całość usługi,
- oświadczenie, że spełnione są warunki określone w specyfikacji
- czytelny podpis oferenta.

2. Do oferty należy załączyć również niżej wymienione dokumenty:



a) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają Wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień oraz załączenie poświadczonych kserokopii uprawnień,
certyfikatów, zaświadczeń, itp'

b) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt nie
krótszej niż gwarancja producenta

c) oświadczenie o akceptacjitreści umowy.
3. oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona

osobiście do Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A,
27-4oo ostrowiec św. najpóźniej do 24.1t.2Ot5r. do godz. 15:00

4' oferta powinna znajdować się w zaklejonej kopercie z napisem: ,,oferta na modernizację
systemu monitoringu" ,

5. Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od daty podpisania umowy.

6. Cena ofertowa netto nie może przekroczyć równowartości30'000 Euro.

!V. Ocena ofert.

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%

V. lnformacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

L' otwarcie ofert nastąpi W siedzibie zamawiającego W dniu 25.1'1'.2ol5r.

o godzinie L0.00. W dniu otwarcia ofert zamawiający poda kwotę, jaką może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.
2. oferty niezawierające wszystkich pozycji ze specyfikacji, złożone po określonym wyżej

terminie, niespełniające któregokolwiek z warunków i wymogów z pkt ll i lll oraz
przekraczające kwotę, o której mowa w pkt L, nie będą rozpatryWane.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty elektronicznej. ogłoszenie o wyborze zostanie również umieszczone na stronie
internetowej zamawiającego WWW.ckuostrowiec.pl

4' Wybrany oferent będzie zobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej umowy na wykónanie
usług zgodnie z załączonym Wzorem.

Vl. Dodatkowe informacje.

L. Cena ofertowa może być negocjowana w dół.

2. oględzin miejsca wykonania zamówienia można dokonywać codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

3. Nazwisko itelefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień: Marian Zdonek,

tel.4]. 265-34-67 w.24,608 074 3L1od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

5. Warunki płatności - do 14 dni licząc od daty realizacji zamówienia, podpisania protokołu

odbioru oraz dostarczenia do zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

Vll. Zastrzeżenie prawne.

1. Zamawiający Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Św. oświadcza iinformuje, że

niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty
najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Centrum Kształcenia

Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim ijego następców prawnych o zawarcie umovvy'
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