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OSZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA
szanowni państwo!
Niniejszym zwracamy się z prośbąo określenie wartościbrutto wykonania zadania

pn,:

,,I}utlowa zautonrrrtyzowanego systenr u obslu gi pa rkin gowej na terenie

()PN"

W oparciu o niże.j wyrnienione zadania
1. Przedmiotem wyceny jest:

I. Budowa

zautomatyzowanego systemu obsługi parkingu wyłącznie samochodowego pod
zamkienr w Ojcowie,( szczegóły usytltowania rTa dołączonej nrapie zał. nr 1)
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Nazwa zadania
Wykor-rar-rie projektu całościsystentt zauton]atyzowania parkingu wraz
z wszystkimi uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia na budowę,
wykonanie wszelkich prac geodezyjnycl-r (teren inwestycji znajduje się na
obszarzę sieci natura 2000 jednakże nie wynraga decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach) (szczegółowe inlormacje zał. nr1)
Dostarczenie i nontaż 2 szlabanów o odpowiedniej dhtgości wjazdowego
oraz wyjazdowego wraz z auton,laten] rozliczeniowym obsłtrgującym
płatnośćkartą i biIonem (komunikujących się wzajemrrie)
Systen monitoringu zapewniający dobre pole widzenia w pobliżu
szlabanów oraz automatu rozliczeniowego. Kamely muszą byó odporne rra
warunki atmosferyczne, nie wymagać częstego czyszczenia, posiadaó
zasięg min 20 m ogniskową w granicach 5-50 mm, posiadaó możliwość
archiwizacji obrazu min, do 7 dni, posiadaó lunkcje HLC oraz BLC
Dostarczenie i montaż 2 brarnek ogranicza.jących wj azd na parking
pojazdów pow, 3,5 t
System ir-rlblIrrac.ii zapełnienia parkingu z lokalizacją tablicy w okolicach
skrzyżowania
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IL Budowa zautomatyzowanego systemll obsługi parkingu samochodowego oraz
autokalowego na Złotęj Górze w Ojcowie. (szczegóły usytuowania na dołączonej
mapie zał. nr 2)

Lp.
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Nazwa zadania
Wykorranie proj ekttr całościsystemu zarjtomatyzowania parkingu wraz
z wszystkimi uzgodnieniami, uzyskanienr pozwolenia na budowę,
wykonanie wszelkich prac geodezyjnych (teren inwestycji znajduje się rra
obszarze sieci natura 2000 jednakZe nie wymaga decyzj i
o środowiskowych uwarunkowaniaclr) (szczegółowe informacie zal, nr 2)
Dostarczenie i montaź 2 szlabanów o odpowiedniej długościwjazdowego
oraz wyjazdowego dla samochodów osobowych oraz 2 sz\abanów d|a
autobusów wraz z dwoma automatami rozliczeniowym obsługującymi
płatnośó kartą i bilonem (kornunikujących się wzajernnie).
SzIabany na parkingu dla samoclT odów osobowych muszą umożliwiać
dartnowy wjazd dla nl ieszkaliców,
Systet-t-t l-l-1onitorir-rgu zapewr-riający dobre pole widzenia w pobliżu
szlabanów oIaz autollatu rozliczelriowego. Kamery nruszą byó odporne na
wan-tnki atmosferyczne, nie wynragać częstego czyszczenia, posiadać
zasięg min 20 m ogniskową w granicach 5-50 mm, posiadać możliwość
archiwizacji obrazu min, do 7 dni, posiadać funkcje HLC orazBLC
System informacji zapełnienia parkingu dla sanochód osobowych oraz
autobusów z lokalizacią tablicy w okolicach szlabar-rów wjazdowych
Dostarczęnie i montaż bariery oddzielającej parking samochodowy od
autobusowego

*Zamawiający udostępni Wykonawcy mapę do celów projektowych oraz ULICP
*Wykonawca udzleli Zamawiającemu minimum 5 letniej gwarancji na całośósystęmr"l

2. Wykonawca w skladanej wycenie jest zobligowany do:
określer-ria ryczałtowej ceny of-erty brutto (za realizację zadania) wg załączonego druku oferty

(zawierającego w swej treściwymagane oświadczenia)

3, Sprawy pozostałe.

a)

Wykonawca powirrien dokonać oględzin terenu przedmiotowych inwestycji po
wcześlriejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Kontaktując się pod numerem
12-389-12-05 lub drogą maiIową opnar((Dpro.orret.

b)

p1

nirriejsze ogłoszenie nie kształtrrje zobowiąania po stronie Zamawiającego.
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4. Wstępny Termin wykonania całościprac.
Do dnia 30.03,2020 r.

5.

Termin i miejsce składania ofert,
oszacowanie wartościnależy składać na

formularzu w nieprzekraczalnym
^załączonym
terminie do dnia 06,12.2019 r. do godz. 14@
w zaklejonych kopertaclr posiadających pełen

adres nadawcy, zatytułowarryclr: ,,Budowa zautomatyzowanęgo
systerrru obsługi
parkingowej na telenie oPN"
,,NIE OTWIERAC PRZED 06.12.20l9 r,, goclz. 14U''na
nw. adres:
(),jcorvslri Parlt Narotlorly, Ojcółv
9, 32-0rl5
l)(

StIŁ()SZOWA
DYI<EKT()Ił

()iCow§kjlgo l':lrktl Nrlrodmrcao

Ojców, dnia: 14 listopada 2019 r.
Ilrłaga: zalączlliki

r-v

\.Cł

r,,iq../,

ngr lnz, lonasz tr|erat

-

lvcrs.ji cdytowalnLj sir clo pobranił tla slrottic illlclnetowej ().jcowskiego
P.N,

załączniki:
l. mapa plrking pod zamkiem
2, mapa
3_

parking na ,,Złotej Córze''

druk oferą,
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