ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 22 października 2018
Termin składania ofert: do dnia 05-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą
na adres Zamawiającego lub złożyć w formie elektronicznej, przesyłając mailowo wskazany
w zapytaniu ofertowym.
Ofertę należy złożyć z dopiskiem: „OFERTA - SYSTEMY”.
Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.
Na ofertę składają się:
a) Wypełniony i podpisany (przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego;
b) Komplet dokumentów wskazanych w punkcie "Lista dokumentów/oświadczeń
wymaganych od Wykonawcy" niniejszego zapytania ofertowego;
Przy ocenie zachowania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego
wiadomości email, przesyłki pocztowej, oferty dostarczonej osobiście.
Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i
oceniane.
Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
autoserwis.madej@eurowarsztat.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mirosław Madej
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
500200414
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż systemów alarmowego i monitoringu do
stacji obsługi pojazdów.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: myszkowski Miejscowość: Żarki
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy systemu alarmowego i systemu monitoringu
na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowych rozwiązań badania i naprawy
pojazdów samochodowych, w tym pojazdów nietypowych.” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III
„Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”.
Przedmiot zamówienia
a) zakup i montaż systemu alarmowego (CPV 35121700-5 Systemy alarmowe)
Minimalne parametry techniczne i skład zestawu:
- ekspander 8 wejść – 4 szt.
- centrala alarmowa – 1 szt.
- manipulator z czytnikiem kart zbliżeniowych – 1 szt.
- cyfrowa pasywna czujka podczerwieni – 19szt.
- czujka dymu i ciepła – 1 szt.
- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny – 1 szt.
- sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny – 1 szt.
- akumulator 7Ah, 12V – 1 szt.
- akumulator 18Ah, 12V – 1 szt.
- uniwersalna obudowa z transformatorem do centrali alarmowej – 1 szt.
b) zakup i montaż systemu monitoringu (CPV 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa)
Minimalne parametry techniczne i skład zestawu:
- rejestrator sieciowy IP, 16 kanałów IP, 4 dyski 16 PoE – 1 szt.
- kamera kopułkowa IP 2.0mpx, 2.8mm IR 30m – 10 szt.
- kamera kopułkowa IP 2.0mpx, 2.8-12mm IR 30m – 6 szt.
- dysk HDD 6TB – 1 szt.
- switch zarządzalny PoE, 2216af 802.3af 16xFE (16xPoE) – 1 szt.
- switch 5x10/100/1000 Mb/s – 3 szt.
- szafa RACK 19' 6U 450 mm wisząca – 1 szt.
Kod CPV
35120000-1
Nazwa kodu CPV
Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowana w terminie 3
miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą.
Załączniki

1) Formularz oferty
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Nie dotyczy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) Formularz oferty
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Kryterium ceny - waga 100 %
Sposób oceny ofert:
Liczba punktów = Najniższa cena netto spośród złożonych ofert / Cena brutto oferty
badanej x 100 pkt
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty
zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium będzie rozpatrywane na
podstawie ceny zaoferowanej w ofercie.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Zamawiającego nie
będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy

PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
AUTO SERWIS MIROSŁAW MADEJ
Adres
Różana 4
42-310 Żarki
śląskie , myszkowski
NIP
5771038380
Tytuł projektu
Wdrożenie nowych rozwiązań badania i naprawy pojazdów samochodowych, w tym
pojazdów nietypowych.
Numer projektu
RPSL.03.02.00-24-017C/17-00

