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BGR.271.4.2017.AC 

          Komprachcice, dnia 27.07.2017 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty  

w rozeznaniu cenowym  

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego                  

 Gmina Komprachcice 
 ul. Kolejowa 3 
 46-070 Komprachcice 
 NIP 9910471296 
 REGON 531413082 
  

II. Tryb udzielania zamówienia 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy  

Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.  

 

III.  Nazwa i opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  
 

„Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego” 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest:  
1) dostarczenie rozwiązania technologii przesyłu sygnału monitoringu z 7 kamer 

w miejscowości Wawelno do serwerowni w Urzędzie Gminy w Komprachcicach; 
2) dostarczenie do serwerowni w Urzędzie Gminy w Komprachcicach serwera wraz 

z rejestratorem pozwalającym na zapis z 30 – 40 kamer w cyklu zapisu kołowego nie 
krótszym niż 30 dni; 

3) konfiguracja i uruchomienie całości aktualnie funkcjonującego monitoringu gminnego, 
czyli oprócz wzmiankowanych 7 kamer w miejscowości Wawelno również 5 kamer 
w miejscowości Komprachcice. 

 
3. Objaśnienia: 

 
1) Aktualnie wykorzystywany system monitoringu gminnego w miejscowości Wawelno 

obejmuje: 
a) 7 kamer DS-2CD2T22WD-I5(4mm) Kamera IP HIKVISION, 2Mpix, bullet, EXIR 50m, 

trueWDR, H.264+; 
b) 1 rejestrator 16 kanałowy HIK Vision; 
c) 1 dysk twardy 4 TB WD Purple; 
d) stosowna ilość Ubiquiti airMAX NanoStation Loco M5 jako nadajniki i odbiorniki. 

Odległość w linii prostej centrum Komprachcic – centrum Wawelna to około 5 km. 
 

2) Aktualnie wykorzystywany system monitoringu gminnego w miejscowości Komprachcice 
obejmuje: 

a) 5 kamer Novus Nvip-Tdn4401V/Ir/Mpx2.0; 
b) anteny do przesyłu wizji bezprzewodowo; 
c) Serwer Novus NMS NVR i3 HDD 500GB z rejestratorem programowym Novus 1.33.33 

+ dysk HDD WD 2 TB. 
  4 kamery łączą się bezprzewodowo, 1 kamera połączona jest przewodowo. 
  Obraz z wybranych kamer wyświetlany jest online na monitorze HDMI w korytarzu Urzędu.  
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3) Aktualnie wykorzystywany system nie jest wydolny z punktu widzenia planów rozwoju 

monitoringu gminnego. Konieczne jest zapewnienie rozbudowy systemu do docelowego 
stanu 30-40 kamer i rejestracji obrazu do 30 dni. Konieczne jest także połączenie dwóch 
niezależnie działających systemów monitoringu w Komprachcicach i w Wawelnie.  

 
4. Dodatkowe wymagania:  

 
1) Obraz z wybranych kamer można skierować online na monitor HDMI w korytarzu Urzędu. 
2) System wymaga autoryzacji (przynajmniej przez podanie hasła) w momencie, gdy ktoś chce 

dostać się do zarejestrowanych wcześniej nagrań lub zmienić ustawienia systemu. 
3) Istnieje możliwość przeglądania oraz zgrywania zarejestrowanych wcześniej nagrań bez 

zakłócenia pracy rejestratora. 
4) Podczas trwania gwarancji Wykonawca przystąpi w ciągu 48 godzin, od otrzymania zgłoszenia, 

do usunięcia zgłoszonej awarii.  
 
 

IV.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą  spełniać warunki,  
udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności zawodowej, o ile to 

wynika z odrębnych przepisów: 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej 
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3  
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch podobnych usług.  
Według poniższego schematu: 
 
L.p. Nazwa 

usługi 
(zakres, 
opis 
usługi) 

Nazwa usługi 
(zakres, opis 
usługi) 

Podmiot, na 
rzecz którego 
usługi zostały 
wykonane lub 
są wykonywane 

Data wykonania Wartość 
zamówienia 
(brutto) 

Początek  
dd/mm/rrrr 

Koniec 
dd/mm/rrrr 

       
 
 
V.  Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 

a) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 
Lp. Kryterium Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium 

1 Cena ( C ) 
 

60% 60 

2.  Okres 
realizacji 

zamówienia 
(O) 

20 % 20 

3. Warunki 
gwarancji 

(G) 

20 % 20 

 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
�min

Ci
  • 60 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena danej oferty 

  

 W przypadku kryterium „Okres realizacji zamówienia” Pi(O) oferty oceniane będą 
w następujący sposób: 

 - do dwóch tygodni od podpisania umowy – 20 pkt; 

 - do trzech tygodni od podpisania umowy – 15 pkt; 

 - do czterech tygodni od podpisania umowy  – 5 pkt; 

 - powyżej czterech tygodni – 0 pkt. 

  

 W przypadku kryterium „Warunki gwarancji” Pi(G) oferty oceniane będą w następujący 
sposób: 

 - gwarancja powyżej 48 miesięcy od oddania przedmiotu zamówienia – 20 pkt; 

 - gwarancja 37-48 miesięcy od oddania przedmiotu zamówienia – 15 pkt; 

 - gwarancja 24-36 miesięcy od oddania przedmiotu zamówienia – 10 pkt; 

 - gwarancja do 24 miesięcy od oddania przedmiotu zamówienia – 5 pkt; 

 - brak gwarancji – 0 pkt. 
 

b) Sumaryczna ilość punktów danej oferty będzie obliczana w następujący sposób: 

Pi = Pi(C) + Pi(O) + Pi(G) 

c) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ryczałtową cenę oferty tak, aby obejmowała 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane 
przez Zamawiającego, w tym również sytuacje długoterminowe dotyczące przedmiotu 
zamówienia, przewidziane i określone w wymaganiach niniejszego zapytania 
ofertowego, zakresem zamówienia oraz innymi kosztami związanymi z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.  

d) Ryczałtową cenę brutto należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 
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dwóch miejsc po przecinku.   

e) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.  

VI. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć drogą e-mailową na adres zamowienia@komprachcice.pl w terminie 7 sierpnia 
2017 r., do godziny 14:00  
 

VII. Informację o udzieleniu zamówienia 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie 
pisemnej.   

VIII. Pozostałe informacje 
 

1. Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. 

2. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia 
postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny.  

3. Oferty przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
4. W kwestiach technicznych proszę kontaktować się z informatykiem UG – Wojciech Pawlik, 

tel. 604 621 351. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wójt 

Leonard Pietruszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


