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Dane identyfi kacyjne zamawiaj ącego

Zamowlenla

! Publitracla na stronie
i internetowej
j Beneficjentafl nwestora:

i, x}T_v_,kr.9|9ws lika rp_p[
Nazwa i adres oferęnta

Monitoring z systemem
automatycznym systemem
sztuk l

nadzoru (dozoru elektronicznego) nad
karmienia karpi oraz nad magaz.ynami rybnymi,

zintegrowanym,
w 6 punktach,

1. Przedmiotem ofeĘ ma być wykonania systemu monitoringu CCTV i systemu dozoru
elektronicznego nad zintegrowanym automatycznym systemem karmienia karpi oraz nad
magazynami rybnymi w:
Gospodarstwie Rybackim Królewskie - Rybin, 63-507 Rybin, powiat ostrzeszowski, gmina
Kobyla Góra
2. Na ofertę składać się ma osprzęt elektryczny, z elementami konstrŃcyjnymi, osprzętem
transmi syj nym, okablowaniem, materi ałami instalacyj nymi, montazem, konfi guracj ą,
rozbudową centrum rejestracji i szkoleniem z obsługi systemu. Zamawiający wymaga
gwarancji jakości i rękojmi za wykonane prace i uĄrte materiały na okres nie mniejszy niż24
miesiące. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie zobowiązarry
przeprowadzać co 6 miesięcy konserwacjęurządzeńbędących przedmiotem rrmowy.
Zdalny dostęp do systemu rejestracji video będzie realizowany w oparciu o sieci intemet
GSM LTE.
3. Wykonanie systemu monitoringu obejmie zastosowanie urądzeń o parametrach nie
gorszych niZ opisanych w specyfikacji.
4. System monitoringu ma być wybudowany na obiektach opisanychponiZej z:

1) Punkt ,,Baza" (biuro, magazyny, stacja paliw)
- Szafa RACK 19" wysokość 9U
- Rejestrator sieciowy w technologii IP 16 kamer mozliwość montażu min. ż dyski HDD
- dysk HDD 4TB
- Kamera tubowe IP 2MP IR 40m szt. 4
- Switch S-portowy z zasilaniem kamer PoE
- Wybudowanie wymaganej infrastruktury sieciowej lan
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2) Punkt Silos Paszowy" (anteny GSM LTE)
-Antena GSM LTE
- Wybudowanie infrastruktury kablowej lan w rurze osłonowej do pomieszczeńa,,Bazd' -

biuro

3) Punkt,oMagazyrf' (płuczka, waga)
- Kamera obrotowa w iechnologii IP'żMp t}xzoom montaż na słupie 8m istniejącym sź. 1
- Kamera tubowa IP 4Mp IR 30m montń na słupie istniejącym 8m sź. 1
- Kamera tubowa IP 4Mp IR 30m montaż w pomieszczeniu waga sń.2
- Switch S-portowy z zasilaniem kamer PoE sń.2
- Wybudowanie wymaganej infrastruktury sieciowej lan do wyboru radiolinia, zalecany
światłowód łączący z punktem ,,Bazł'-biuro odległośó ok 500m

4) Punkt ,,Zimochów 1" (pompownia)
- Kamera obrotowa w technologii IP 2Mp 12x zoom montaz na słupie 8m istriejącym sź. 1
- Switch S-portowy zzasilańemkamer PoE sź. 1
- Wybudowanie wymaganej infrastruktury sieciowej lan do wyboru radiolinią zalecany
światłowód łączący z punktem ,,Bazd' -biuro odległośó ok 800m

5) Punkt staw,,Mikołaj" (silosy)
-Kamera tubowa IP 4Mp IR 60m motozoom2,7-13.5mmmontńna silosach sź. 2
-Kamera tubowa IP 4Mp IR 60m motozoomZ,7-|3.5mm montaź na slupie 6m sź. 1
- Switch S-portowy zzasilańęm kamer PoE sź. l
- Wybudowanie wymaganej infrastrŃtury sieciowej lan do wyboru radiolinia, zalecany
światłowód łączący z punktem ,,Baza" -biuro odległość ok 1500m

"system dozoru elekhoniczrrego radio powiadomienie min 3 czujki ruchu zewnętrzne
rozlokowane na}x silos lx budynek.

6) Punkt staw,,Mikołaj" (rampa)
- Kamera obrotowa w technologii IP ZMp 12x zoom montaz na słupie 8m istniejącym sź. 1
- Switch S-portoĘ zzasilańemkamer PoE sź. 1
- Wybudowanie wymaganej infrastruktury sieciowej lan do wyboru radiolinia, zalecany
światłowód łączący z punktem ,,Bazd'-biuro odległośó ok 800 m

W zńączeń

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
rla:

Lp. Nazwa kryterium Waga

l cena netto 100

1. Cena
-cena liczona w PLN lub Euro (cena kursu sptzeduĘ Euro opublikowana przez NBP z dnia
wystawienia oferty. Jeśli w tym dniu NBP nie publikuje kursu- kurs z dnia poprzedniego)
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Lp-wartośó punktowa, którą naleĘ wy znaczy ó

Wmin -wańość najniższa (najniższa cena) spośród złozonych ofert
Wbo -wartość danego kryterium (cena dla badanej oferty) badanej oferty

ium -max liczba punktów (l00 pkt). która może
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kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lp:(Wmin/Wbo) x Wkryt,

Maksymalnaliczba punktów, jakąmożnaprzyznaó danej ofercie - l00.

Za najlepszą ofertę uważa się tą, która osiągnie najwięcej punktów. W przypadku uzyskania takiej
samej liczby punktów o wyborze oferty decyduje czas ręalizacj i zamówienia.

Termin reali

Beneficjent zastrzega sobie prawo do uniewaźnienia postępowania ofertowego na kazdym
jego etapie.

Ofertę należy złożyc w formie pisemnej : l.Fizycznie na adres inwestora tj.:
Kamil Bartoszewicz, Gospodarstwo Rybackie
Królewskie- Rybin, Rogaszyce 2l3 A,63-
500 Ostrzeszów, NIP 514-01-02-720
1ub

2. Rejestrowaną przesyłką pocztową lub
kurierską, skutecznie doręczoną na adres
inwestora do 10 dnia kalendarzowego od dnia
otrąymania zapytania ofertowe go.

Nie decyduje data stenpla pocztowego.
Ostateczny termin na zlożenie oferty

dnia 20.10.2020 r.

Informacia na temat zakresu
Odrzuceniu podlegaj ą oferty :

- z okresem gwarancji krótszym ntż24 miesięcy,
- złożone po terminie
- nie gwarantujące terminu realizacji
- których treść nie odpowiada treści zapy,tania ofertowego,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych z Beneficientem

Termin składania ofert
Termin nazłożęnie oferty na adres inwestora wynosi do 10 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zapytantaofertowego.Liczy się skuteczne doręczenie oferty do inwestorą nie
decyduje data stempla pocźowego. Ostateczny termin na złożenie oferty upĘwa dnia
20.10.2020 r.
W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w treści zapytańa dokonanychprzez
Zamawiającego, okres zostanie wydfużony do 7 dni od dnia dokonania zmian.

Ostateczny możliwy do zaakcePowania termin rcalizacji zamówienia od dnia złożenia
zamówienia -nie późniei iak do dnia 30.11.2020 r.w
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Złozona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta(nazwę i adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia w tym wszystkie dane wynikające z
,,Opisu przedmiotu zamówienia",
- wartość oferty netto w PLN lub Euro,
- termin realizacji od momentu dokonarriazarlówienia,
- okres gwarancji

W zńączniku nr 1 przykładowy wzór formulatzaoferty.

Do złożonei oferty proszę dołączvć podpisany przez oferenta i opieczetowany z datą wpływu
1 egzemplarz ..Zapytania ofertoweqo".

(czytelny podpi s zanawtaj ące go/o soby
iupowżnionej)
!

i,,,,,,,,,,,,,,,.,,..._,,.....,,..-.......,..,,,.,

Oświadczam, iż w dniu .......otrzymalem ,rZapytanie ofertowe nr 812020",,

zapoznałem się z treścią zapytania ofeńowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

(pieczątka i czytelny
upowa:żnionej)

l
l

podpis oferenta/osoby 
i

------------------J
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