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Zn. spr. A.250.11.2017

Ojcow, dn. 2017-11-10

Zapytanie ofertowe
Dotycz^ce zamowienia ponizej 30000 euro
Na podstawie Zarz^dzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 26.09.2017
w sprawie regulaminu udzielania zamowien publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza
do ziozenia oferty na realizacj? zamowienia pn.: „Zatozeiiie instalacji alarmowej wraz z
monitoringiem w budynku „Hotel Pod Kazimierzem" Ojcow 12
I. Nazwa i adres Zamawiaiacego
Ojcowski Park Narodowy
Ojcow 9
32-045 Sutoszowa
e-mail do korespondencji: in.misiewicz@opn.com.pi
telefon: (12) 389-20-05, wew. 102
fax: (12)389-20-06
Strona internetowa _"_i_pj ' '
s - '
Godziny urz^dowania: we wszystkie dni robocze (z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych
od pracy) od godziny 07:30 do godziny 15:30.
n. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz instalacji alarmowej wraz z monitoringiem
w budynku ,3otel Pod Kazimierzem" Ojcow 12 Ojcowskiego Parku Narodowego.
Uwaga:
Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze fakultatywnie wzi^c udzial w wizji lokalnej w
terenie w terminie uzgodnionym z Zamawiaj^cym.
1. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia :
- Monitoring pomieszczeh poprzez kamery ruchome z automatycznym zapisem,
(ilosc kamer wewn^trznych - 16 szt. nalezy podac typ i nazw? producenta)
- Monitoring zewn^trzny poprzez kamery obrotowe z automatycznym zapisem
(ilosc kamer zewn^trznych - 3 szt. Nalezy podac typ i nazw? producenta)
- Zabezpieczenie pomieszczen czujnikami ruchu
(ilosc czujnikow - 20 szt. nalezy podac typ nazw? producenta)
- Podzial budynku na strefy chronione (ilosc stref do uzgodnienia)
- Internetowy podgl^d z kamer wraz z mozliwosci^ sterowania kamerami
- Parametry kamer:
k^t widzenia min. 70°
widzenie w podczerwieni zasi^g widzenia min. 20 m
zasiQg rozpoznawania twarzy min. 14 m
szczelnosc min. -30° C
zoom min 4 - krotne powi?kszenie
- Monitorowanie budynku i zapewnienie dzialania grupy interwencyjnej
- Zapis elektroniczny obrazu z kamer w ukiadzie p^tli czasowej (nominalny okres
przechowywania danych - nadpisywania 14 dni
- Gwarancja min. 2 lata
- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego
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2. Dodatkowe istotne informacje o przedmiocie zamowienia:
• Nie dopuszcza si? skiadania ofert cz^sciowych
in. Termin realizacji zamowienia
Nieprzekraczalny termin wykonania zamowienia; 22.12.2017 r.
IV. Opis warunkow udziaiu w postepowaniu
O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac sif Wykonawcy, ktorzy spefaiiaj^ warunek
udziaiu w postepowaniu w zakresie posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:
1. Posiadaj^ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cjrwilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
na sum? gwarancyjn^:
- przy skiadaniu oferty - nie mniejsz^niz 20 tys. zl.
V. Wykaz dokumentow potwierdzaiacvch spelnianie warunkow udziaiu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
1). Dokument potwierdzaj^cy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci C3wilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na sum?
gwarancyjn^ okreslon^ w pkt. IV.2 co najmniej na okres realizacji zamowienia.
VT. Opis sposobu przygotowania oferty

a, Oferta musi spelniac nastqpujqce wymogi:

1) . Wykonawca moze zlozyc tylko jedna^ ofert? na calosc zamowienia. Ofert? sklada si?
pod rygorem mewaznosci w formie pisemnej. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na
zlozenie oferty w formie elektronicznej.
2) . Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi^ane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

b. Na zawartosc oferty sklada si^:

1) . Wypelniony i podpisany Formularz oferty - wzor druku formularza stanowi
zat^cznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) . Kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzon^ za zgodnosc z oryginalem.

Vn. Mieisce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

a. Miejsce oraz termin skiadania ofert:

1) . Ofert? nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego, tj. Ojcowski Park Narodowy,
Ojcow 9 , 32-045 Sutoszowa - sekretariat-dziennik podawczy (od poniedzialku do
pi^tku w godz. 8— do 15—.) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.11.2017 r.
do godziny 9^.
2) . Ofert? nalezy umiescic w zamkni?tym opakowaniu (koperta, paczka)
uniemozliwiaj^cym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania.
3) . Kopert? (paczk?) nalezy opisac nast?puj^co;
Ojcowski Park Narodowy
Ojcow 9
32-045 Sutoszowa
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Zatozenie instalacji alarmowej wraz z monitoringiem w
budynku „HoteI Pod Kazimierzem" Ojcow 12
Nie otwierac przed dniem: 24.11. 2017 r. godz. 10^
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4). Na kopercie (paczce) oprocz opisu jw. nalezy umiescic nazw^ i adres wykonawcy.

b. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nast^i w siedzibie Zamawiaj^cego: Ojcowski Park Narodowy, Ojcow 9 ,
32-045 Sutoszowa w pok. 2, w dniu 24.11.2017 r. o godz. 10^
Vin. Opis sposobu obliczenia ceny.
a. Wykonawca okresli w formularzu ofertowym cen? za wykonanie przedmiotu
zamowienia, na ktor^ winny si? skiadac wszelkie koszty i wydatki niezb?dne do jego
wykonania zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiaj^cego. Nalezy uwzgl?dnic
wszystkie koszty dodatkowe, ktore mog^ wyst^ic przy realizacji zamowienia.
b. Cena oferty jest ryczaltow^ kwot^ brutto wymienion^ w formularzu oferty stanowi^cym
zat^cznik nr 1 do zapytania ofertowego. W cenie ofertowej nalezy uwzgl?dnic nalezny
podatek VAT, zgodny z obowi^zuj^cymi przepisami podatkowymi wg stawki na dzieh
skiadania ofert.
c. Niedopuszczalne s^ jakiekolwiek negocjacje ceny.
d. Cena w ofercie powinna bye podana z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku.
IX. Kryteria przyj^te do oceny ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto -100%.
Wybrany zostanie Wykonawca, ktory speinia wymogi formalne oraz zaoferuje
najnizsz^ cen? danego zadania catosciowego
X. Wykaz zalacznikow
Zal^cznikami do zap5^ania ofertowego s%Zal^cznik nr 1 - formularz ofertowy
Pliki
• Zal^cznik nr 1 - formularz ofertowy
Ojcow, 2017-11-10

Zatwierdzam:
DYRE KTOR

