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dotycz4ce zam6wieri poni2ej 30 000 euro netto

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do zloZenia oferty na zakup, dostawg i uruchomienie
automatu do sprzedaZy bilet6w do Jaskini Ciemnej, w Ojcowskim Parku Narodowym.

1.

Przedmiotern zam6wienia jest zakup, dostawa, montaZ i uruchomienie jednego
stacjonarnego automatu biletowego wraz z oprogramowaniem s1u24cym do sprzeclaZy
papierowych bilet6w do Jaskini Ciemnej.

2.

Zakres Zambwienia:

a)
b)

c)
d)

3.

i

uruchomienie jednej sztuki automatu biletowego we wskazanej
przez Zamawiaj4cego lokalizacji, tj. w istniej4cej drewnianej kasie przy Jaskini
Ciemnej;
Przygotowanie dokumentacji wdroZeniowej dostarczonej wraz z trz4dzeniem i
powdroZeniowej obejmuj4cej wszystkie etapy procesu instalacji, konfiguracji i
wdroZenia wszystkich element6w zam6wienia;
Przeszkolenie pracownik6w Zamawiaj4cego z zahesu korzystania z automat6w,
szkolenie przed uruchomieniem automat6w (terrnin ustalony z Zama'wiajqcym);
Obslugg serwisow4 wraz z niezbgdnymi przegl4dami okesowymi w czasie gwarancji
min. 24 miesi4ce (2x w ci4gu roku).
Dostawa, monta:Z

Wymagania og6lne:
a) Dostarczony sprzgt musi byi fabrycznie nowy i zawierai komplet okablowania, by
moZliwe bylo poprawne i kompletne uruchomienie caloSci rozwiqzania.
b) Wszelkie koszly montazu i podl4czcir urzqdzefi ponosi Wykonawca.

Dostarczony automat

musi zostai wyposazony w komplet

material6w
eksploatacyjnych niezbgdnych do pracy urz4dzenia, tak aby w momencie odbioru
przez Zamawiajqcego moZna bylo rozpocz46 standardowe korzystanie z nrz4dzenia.
d) Interface obsluga i zakup biletu w jEzyku polskim, angielskim, niemieckim,
rosyjskim, hiszpariski, uklaiiski, francuski.
e) Automat ptzezr,aczony bgdzie do sprzeduZy jednorazowego bilelu papierowego w
taryfie zgodnej z wymaganiami Zamawiaj4cego. zarowno w przypadku bilet6w
pojedynczych jak i zbiorczych
Fiskalizacja zgodnic z obowiqzujqcynri przepisaml.
g) Szozeg6lowc warunki zawiera zalqcznik nr 1 i 2
c)

fl

4.

Gwarancja: rTrin.24 miesi4ce

5.

Termin realizacji zam6wienia: do 20 kwietnia 2019 r.

o.

Warunki udzialrr ra postcpowaniu:
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy spclniaj4cy nastgpuj4ce warunki:
. Posiadai4 wiedzg i doSwiadczenie niezbgdne do realizacji przedmiolu zam6wienia wykonawca musi wykazai, Ze w okresie ostatnich 2lat wykonal co najmniej trzy
uslugi, kt6re obejmowaly prace polegajEce na instalacji automat6w biletowych;

7.

Spos6b przygotowania ofelty oraz

.
o

jej zawartoSi:
na zalEcznrku nr 3: forma pisemna w j. polskim;
potwieldzenic wykonania r,rslug w okresie ostatnich 2lat,kt6ra obejmowala instalacjq
automat6w bilctowych;

.
o

zamawiai4cy lrie dopuszcza skladania olert czgSciowych i/lub ofert wariantowych;
kaZdy wykonawca mo2e przedlozyi tylko jedn4 ofertg.

8.

Krl.teriurn oceny oferty: ccna ofcrtorva (o wyborze oferty decyduje najniZsza cena);

9.

Termin i lbrma platno6ci: 30 dni od daty zloZenia faktury (przelcw)

10. Miejsce i termin zloZenia oferty: opnar@pro.onet.pl; 15 marca 2019 r.

11. Osoba upowa2niona do kontaktu z wykonawcami: Robert Cieslik tel. 12389 20 05
(wew.303)
12. Zastzegamy sobie prawo do uniewa2nienia zapytania ofertowcgo na kaZdym etapie
postepowania.

1

3. Zapytanie

cenowe prowadzone jest w oparciu o regulamin umieszczony na stronie
internetowej : http://www.oj cowskiparknalodowy.pl/
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