
GMINA OPOCZNO
ul. Staromiejska 6. 26-300 Opoczno
teł. (0-44) 7363100, fa'( (0-44) 7363111

NIP: 768-171-75-75

Załqcznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień

o wartości nieprzekraczajqcej
wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: Dostawa i montaż monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły
Podstawowej w Sielcu.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferto powinno być złożono w zamkniętej kopercie. No kopercie należy umieścić nazwę oraz
adres Zamawiającego. nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferto no realizację zadania:
"Dostawa i montaż monitoringu". Oferto powinno zostać napisano w języku polskim. trwałą i
czytelną techniką. Oferto powinno obejmować całość zamówienia określonego przez
Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawo i montaż monitoringu zewnętrznego no terenie Szkoły
Podstawowej w Sielcu.

Dostawa urządzeń o minimalnych parametrach:

L.p. URZADZENIE PARAMETRY LICZBA
- wejścia/wyjścia wideo: 4 (BNC)/l (BNC). l x
VGA.1 x HDMI
- wejścia/wyjścia audio: l x RCA) / l x RCA
- praco w trybie pentoplex
- podwójny strumień transmisji
- parametry zapisu - główny strumień: WD l
960x576/D1 (4CIF) 704x576/2C1F/ClF/QClF po
25 kl/s no każdy konał

Rejestrator 4 - parametry zapisu kamer IP: l konał lP.

l. kanałowy + l l .3Mpx (720p). max bitrate: 3Mbps
l szt.

konał IP do 1.3 - kompresjo wideo: H.264
MPIX 720P - maksymalno rozdzielczość wyświetlonego

obrazu: 1920x l 080p
- l dysk SAlA HDD (max. 41B).
- 2 wyjścia USB2.0
- interfejs sieciowy: RJ45 (10MIl OOM Ethernet)
- interfejs RS485 - sterowanie kamerami
obrotowymi
- mało kompaktowo obudowo l U
- menu w języku polskim.
- przetwornik: 1/3"
- liczbo efektywnych pikseli: 1280(H) x 960(V)
- rozdzielczość: 720 lVL
- czułość: 0.14 Lux. O Lux (IR LED - wł.)
- prędkość migawki: od l /25s do 1/25000s

kamera
- obiektyw regulowany: 2.8 - 12 mm. Fl .4
- stosunek sygnał/szum: > 62 dB2. analogowo z
- zasięg_Qromiennika: 40 m

3 szt.
promiennikiem IR

- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- obudowo: metolowo. klaso szczelności IP66
- napięcie zasilania: 12 VDC
- pobór mocy: max 5W
- temperaturo procy: od -40 do 60 oC
- uchwyt ścienno - sufitowy



- kolor biały

3. Dysk SATA HDD 2 T8 SATA HDD l szt.

- 21.5"
- rozdzielczość: 1920 x 1080;

4 Monitor - złącze 15-pin D-Sub; l szt.
- złqcze DVI;
- złącze HDMI

Przewód UTPCAT5E 100% miedź, drut, 8 żył/4

5. Przewód wizyjny
pary, min. przekrój żyły pow. 0,5 mm,

ok. 120 m
powłoko PCV strong, wspierający
technologię POE

Pasywny dwukierunkowy transformator
6. Transformator obrazu BNC no UTPprosty/kątowy, 6 szt.

zasięg min 300m (kolor)
Zasilacz Zasilacz impulsowy 12v min. 7,5A, do

7. impulsowy 7,5 A podłączenia zasilania kamer, montaż w l szt.
12V szafie wraz z rejestratorem

w ilości
Elementy

puszki, wtyki, końcówki, rurki i/lub korytko
niezbędnej do

8. dodatkowe prawidłowego
zestawu

kablowe
działania
monitoringu

Usługa:
l . Montaż urządzeń wymienionych powyżej.
2. Uruchomienie systemu.
3. Przeszkolenie osób, przewidzianych do obsługi systemu.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacjo i konfiguracjo zestawu do monitoringu wizyjnego
w Szkole Podstawowej w Sielcu.
Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu, no którym mo być
zamontowany monitoring, o także zdobycie no własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich
dodatkowe informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i
wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej obiektu ponosi Wykonawco.

Dodatkowe wymagania:
l) Termin realizacji zamówienia: 24 października 2014 r. - wymagany.
2) Gwarancjo min. 2 lato od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Miejsce wykonania usługi: Szkoło Podstawowo w Sielcu, Sielec 40, 26-300 Opoczno.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymji kryteriumjiami:
Najniższa ceno, kryterium wagowe: 100%

IV. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
l. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Parafowany no każdej stronie egzemplarz projektu umowy.

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawco jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.



~I

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: l października 2014 r. do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania
Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną
ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę
przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi l października 2014 r. godz. 11:30 w
siedzibie Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. 82. Osobą uprawnioną
do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Magdalena Jarzębowska, tel. 44 736-31-27.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 't' postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawier ' w swojej tr ' i wszystkie
elementy oferty Wykonawcy.

Załączniki:
l. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.


