ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
na wykonanie monitoringu terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sławienku.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu
Siedziba: ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
REGON:301954643
NIP: 763 21 24 059
Strona internetowa: gzk-lubasz.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie
zaproszenia do składania ofert.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (zwana dalej SIWZ) oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem
sprawy: GZK.3211.14.2019

I.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Sławienku.
2. Zakres zamówienia obejmuje: instalację systemu monitoringu IP, w tym: 7 kamer
o rozdzielczości min. 4 Mpx oraz jedna kamera z regulowanym obiektywem
o rozdzielczości 2 Mpx (przy bramie wjazdowej). Obraz z kamer nagrywany ma być na
16-kamerowym rejestratorze cyfrowym z wyjściem HDMI 4 K. Kamery winny mieć
zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, powinny
posiadać dodatkowo podświetlenie IR. Montaż rejestratora przeprowadzić należy
w pomieszczeniu obsługi, sam rejestrator posiadać powinien dysk o pojemności
min. 4 TB. System powinien pozwolić na podgląd na monitorze oraz zdalnie przez
internet.
Dodatkowe wyposażenie: punkt dostępowy sieci bezprzewodowej 5GHz, przełącznik
5-port (3 szt.), zasilacz UPS 500 VA, Monitor 24” LED Full HDMI, materiały
pomocnicze niezbędne do wykonania systemu.

IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu
Formularz oferty – wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
Kosztorys ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
Zatwierdzony projekt umowy – stanowiący złącznik nr 3 do SIWZ.

V. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w
Lubaszu do dnia 10 maja 2019 r. w formie papierowej.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres:
biuro@gzk-lubasz.pl. W przypadku wyboru oferty złożonej elektronicznie Oferent
zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty składające się na ofertę w wersji papierowej.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Tomczyk

