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Zapytanie ofertowe.

I. ZAMAWIAJACY

Kompleks Wypoczynkowo - Konferencyjny
„Nad Nettą” Bogusława Kopiczko
ul. Portowa 3
16-300 Augustów
NIP: 846-149-89-24, REGON: 200273140

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są następujące działania inwestycyjne:
I.
Zakup i montaż urządzeń podnoszących standard obiektu
a) zakup i montaż centrali telefonicznej - termin realizacji zamówienia – od. 15.10.2014
do 28.11.2014 r.
b) zakup i montaż zamków elektronicznych na kartę do 30 pokoi - termin realizacji
zamówienia – od 15.10.2014 do 28.11.2014 r..
2.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działania 3.2: Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw z branży turystycznej Poddziałanie 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Specyfikacja i parametry techniczne oraz właściwości użytkowe, które muszą spełniać oferowane
środki trwałe, a które w ofercie muszą zostać potwierdzone przez Oferującego:
Ad.a)
- serwer IPL-256.A 14x8. WM (lub porównywalny jakościowo) w obudowie naściennej
lub drzwiowej z systemem zasilania buforowego i baterią akumulatorów o pojemności
7Ah umożliwiającą pracę przy braku zasilania przez 6h
-Konfiguracja:
42 wewnętrzne linie analogowe z prezentacją numeru CLIP
8 wewnętrznych linii telefonów systemowych CTS, w tym
 4 linie dla telefonów systemowych IP
 4 linie dla telefonów systemowych na styku Up0
1 linia miejska GSM
Telefon systemowy CTS-330.BK (lub porównywalny jakościowo)
Konsola CTS-338.BK (lub porównywalna jakościowo)

Ad. b)
Lp. Nazwa
1 Zamek elektroniczny na kartę zbliżeniową
2 Karta zbliżeniowa biała
3 Zestaw do odczytu zdarzeń z zamków

Jm.

Ilość

szt.
szt.
szt.

30
100
1

4

Oprogramowanie do obsługi zamków
Adel/Gaudi

szt.

1

5

Programator kart zbliżeniowych

szt.

1

Możliwości systemu
przydzielanie wybranym użytkownikom dostępu do poszczególnych pomieszczeń tylko w
określonym przedziale czasu,
możliwość odczytu wejść do pokoju i pełna historia wydanych kart,
niezależne zasilanie z baterii,
brak konieczności stosowania okablowania do pokoi,
możliwość blokowania dostępu do pokoi dla wszystkich kart oprócz karty awaryjnej,
2. Zamawiający dopuszcza

możliwość składania ofert częściowych.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien podać całościowa kwotę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
Oferta powinna być:

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta,
- podpisana przez wykonawcę.
W przypadku wyboru oferty udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie
pisemnej.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
mkopiczko@nadnetta.pl , faksu na nr: + 48 87 737 15 16, poczty, kuriera lub tez dostarczona
osobiście na adres: ul. Portowa 3, 16-300 Augustów do dnia 2014-10-10
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2014-10-11, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie firmy Kompleks Wypoczynkowo –
Konferencyjny „Nad Nettą” Bogusława Kopiczko
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyn
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Kopiczko pod numerem telefonu + 48 87 644
61 54, w siedzibie firmy przy ul. Portowa 3, 16-300 Augustów oraz adresem email:
mkopiczko@nadnetta.pl

