Znak sprawy: DPS.ZP-271-2-16/19

Mszana Dolna, dn. 06.12.2019r.

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/
I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
Adres do korespondencji: ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 154, faks 18 33 10 154
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej”.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie
systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
Kod CPV: 51314000-6
Kod CPV: 32323500-8
2 . Opis działania systemu monitoringu wizyjnego
System powinien być zbudowany tak aby zapewniona była możliwość nieprzerwanej obserwacji wybranych
obszarów Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. System monitoringu musi również zapewniać ciągłą,
automatyczną rejestrację obrazów ze wszystkich kamer. Na terenie obieku wewnątrz oraz na zewnątrz zakłada się
montaż stacjonarnych punktów kamerowych we wskazanych lokalizacjach.
Zakłada się budowę systemu monitorowania w celu zapewnienia obserwacji i rejestracji obrazu dla
bezpieczeństwa pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej z kamer systemu monitoringu
wizyjnego. Wykonawca musi zapewnić wymaganą funkcjonalność Systemu Monitoringu, przez co należy
rozumieć dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie sprzętu i oprogramowania. System Monitoringu po
budowie musi zapewnić wymaganą jakość i czas rejestracji obrazów z istniejących kamer. Wszystkie elementy
i przewody muszą być trwale i estetycznie zamocowane.
3. Założenia:
1). System monitoringu oparty powinien być na technologii cyfrowej IP umożliwiającej podpięcie co najmniej
34 kamer IP z obsługą PoE z możliwością rejestrowania obrazu w sposób ciągły, umożliwiający wyposażenie go
w odpowiednią ilość dysków w celu przechowania nagrań do 30 dni,
2). Rejestrator ma znajdować się w wiszącej szafie typu rack 19’ co najmniej 12U, a instalacja zakończona powinna
być modułami keystone kategorii co najmniej 5e, szafa rack wyposażona powinna być w listwę zasilającą co
najmniej 8gn. oraz jedna półkę wysuwaną i jedna doczołową,
3). System ma posiadać zasilanie awaryjne, które ma chronić całość przed przepięciami, oraz chwilowymi zanikami
prądu, które niekorzystnie wpływają na działające urządzenia elektroniczne. UPS powinien być co najmniej o mocy
800W, a kształt jego napięcia wyjściowego powinien mieć charakter pełnej sinusoidy,
4). System ma umożliwiać przesłanie sygnału wyjściowego HDMI (obrazu) oraz sygnału USB (mysz bezprzewodowa
i pendrive) do monitora umieszczonego w innym oddalonym pomieszczeniu w którym będzie można zdalnie
zarządzać rejestratorem.
5). System powinien umożliwiać zdalny podgląd zarówno w sieci lokalnej jak również poza nią,
6). Kamery zamontowane na podstawkach dedykowanych do kamery powinny być w tym samym kolorze co kamera,
umożliwiających schowanie połączenia kablowego.

4. Wykaz parametrów technicznych urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego:
Rejestrator - 1szt
wejścia wideo: co najmniej 33x kanały IP
wyjścia wideo: co najmniej 1x VGA, 2x HDMI (co najmniej Full HD)
minimalna. rozdzielczość nagrywania: (4Mpx)
minimalny. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)
minimalny format kompresji: H.265
co najmniej 2 interfejsy sieciowe Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
co najmniej obsługa 4 dysków HDD Sata III (i 40TB)
wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu
zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP
obsługa połączeń P2P
Dysk twardy HDD
pojemność łącznie conajmniej 40 TB
rekomendowany do monitoringu CCTV
pamięć podręczna cache co najmniej 256 MB
wielkość: 3.5"
minimalna prędkość 5400 obr./min
interfejs co najmniej SATA III (6.0Gb/s)
zwiększona wydajność
Switch PoE - 2szt
Co najmniej:
interfejs 24 porty RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)
2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
moc zasilacza PoE: 390W
zasięg 100m
przepustowość: 8Gbps
mocowanie RACK
zabezpieczenia: ESD
sygnalizacja optyczna LED pracy
Kamera wewnętrzna - 21szt
Co najmniej:
przetwornik 1/3" co najmniej 4MP
najmniejsza rozdzielczość przy 25kl/s 2304x1296
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: H.265
ilość pikseli: 4Mpx
doświetlenie IR LED zasięg 20m
obiektyw 2.8mm
AWB, AGC, MIR, 2D/3D DNR, DWDR, ROI, Defog, tryb korytarzowy
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
funkcje inteligentnej analizy obrazu
zgodność ze standardem ONVIF
obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS
obudowa: klasa szczelności (IP66)

Kamera zewnętrzna – 12 szt
Co najmniej:
przetwornik: 1/3" 4MP
najmniejsza rozdzielczość przy 25kl/s 2592x1520
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: H.265
ilość pikseli: 4Mpx
obiektyw: 2.8mm
doświetlenie IR LED zasięg 30m
AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, HFR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
funkcje inteligentnej analizy obrazu
zgodność ze standardem ONVIF
obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS
klasa szczelności (IP66),
wandaloodporna (IK10)
Kamera zewnętrzna z możliwością regulacji konta widzenia – 1szt
przetwornik: 1/3" 4MP
najmniejsza rozdzielczość przy 25kl/s 2592x1520
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: H.265
ilość pikseli: 4Mpx
obiektyw: 2.8mm~12mm
doświetlenie IR LED zasięg 30m
AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, HFR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
funkcje inteligentnej analizy obrazu
zgodność ze standardem ONVIF
obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS
klasa szczelności (IP66),
wandaloodporna (IK10)
Przesył sygnału HDMI po sieci LAN z przedłużeniem USB
transmisja: 1x przewód UTP cat. 5e lub wyższym
zasięg transmisji: 100m
formaty wideo: co najmniej 1080
Zasilacz awaryjny UPS
Co najmniej:
typ zasilacza: line-interactive
moc skuteczna: 800W
moc pozorna: 1000VA
napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz
kształt napięcia wyjściowego: sinusoida
ilość gniazd wyjściowych: 3
akumulator: 2x 7Ah/12V
filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI
inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe

Monitor do podglądu -1szt
Co najmniej:
przekątna: 32"
rozdzielczość: 1920×1080 (Full HD)
format ekranu: 16:9
wejścia: HDMI
5. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą spełniać normy
i certyfikaty przewidziane polskim prawem.
6. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady: - co najmniej
24-miesięcznej.
7. Czas naprawy /wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie
14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie.
8. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku
polskim.
9. Zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę celem wyliczenia długości przewodów
niezbędnych do prawidłowej pracy systemu i rozpoznania warunków technicznych istniejącego już okablowania
wykonanego w pierwszym etapie prac. W obiekcie wykonano okablowanie pod instalację monitoringu.
Przedmiot zamówienia objety niniejszym zapytaniem należy dostosować do istniejącego projektu.
10. Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Zapytania Ofertowego do
miejsca realizacji tj. budynek Domu Pomocy Społecznej, ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna oraz
przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego montażu, konfiguracji oraz uruchomienia w miejscu
wykonania zamówienia.
11. Zamawiający wymaga wykonania projektu powykonawczego systemy monitoringu wizyjnego w Domu
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
III. Termin realizacji zamówienia do 30.12.2019r.
IV . Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustaw
oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania Przedmiotu Zapytania Ofertowego.
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania
Przedmiotu Zapytania Ofertowego.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej oraz finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu
Zapytania Ofertowego.
V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1 ,

dokumenty:

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert .

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta pt. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej”.
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
- oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do czasu weryfikacji złożonych ofert,
- składane oferty powinny być opatrzone poniższym dopiskiem:
„Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej”.
Nie otwierać przed 16.12.2019 r. godz. 11:00”
- w przypadku niewłaściwego oznakowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie
oferty przed upływem wyznaczonego terminu.
- złożenie oferty uznaje się za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego w terminie
określonym w niniejszym punkcie – data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty,
a jedynie wpłynięcie oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
VII.

Informacje o sposobie porozumiewania
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
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Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie, lub drogą elektroniczną na adres: biuro@dpsmszanadolna.pl
VIII . Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Zuzanna Płoskonka.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy jednostki tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty powinny być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej
ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna w pokój biuro, codziennie w dni pracy w godz. 7.00-15.00 lub przesłane
pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna pokój biuro lub przesłana na
adres e-mail: biuro@dpsmszanadolna.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 16.12.2019 o godz. 11.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r. o godz. 11.10
X. Kryterium wyboru ofert
Cena – 100 %
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
Opisu Zapytania Ofertowego) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.

2. Cena oferty jest ceną za realizację całego zamówienia opisanego w punkcie II niniejszego Zapytania
Ofertowego.
3. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek VAT od towarów i usług. Cena oferty musi być
wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
4. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym
podatek VAT.
5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny by od razu
ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną,
bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Opisem Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty (o fakcie tym zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została
poprawiona).
7. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona w złotych,
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie
z ustawą o podatku od towarów i usług .
8. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT

XI. Informacje o wynikach postępowania
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze
o wyborze Wykonawcy.
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego.
XII. Uwagi końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego
zapytania. Oferent nie będzie żądał zwrotu kosztów poniesionych, do czasu zaistniałych okoliczności.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. Projekt umowy
4. RODO
Zatwierdził:
Małgorzata Łukasik
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

