ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zapraszam do składania ofert na wykonanie sieci monitoringu wizyjnego w Szkole
Podstawowej Nr 1w Kowarach ul. Staszica 16 i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach.
ul. 1 Maja 72.
Realizacja zamówienia polegać będzie na:
Szkoła Podstawowa nr 1
Zamontowaniu system opartego na ośmiu kamerach kolorowych z obiektywami,
podłączonymi do rejestratora cyfrowego (zgodnie z projektem przedstawionym przez szkołę).
Kamery mają być umieszczone w obudowach przystosowanych do pracy w trudnych
warunkach atmosferycznych. Ich celem ma być obserwacja terenu szkoły wraz z wejściami.
Szkoła Podstawowa nr 3
W szkole przewiduje sie system standardowy oparty na dwóch kamerach. Jedna z kamer
będzie monitorować teren szkoły od strony boiska, druga od strony wejścia głównego do
szkoły ( zgodnie z projektem przedstawionym przez szkołę). Kamery podłączone będą do
rejestratora głównego. Kamery maja być umieszczone w obudowach przystosowanych do
trudnych warunków atmosferycznych. Ich celem ma być obserwacja terenu szkoły wraz z
wejściami.
Ponadto oferta powinna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 6 września 2007r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
publicznych szkołach i placówkach /Dz. U. 2007r. Nr 163, poz.1155/.
Termin realizacji zamówienia
do 6 grudnia 2007r.
Do oferty należy dołączyć:
1) kserokopię dokumentu uprawniającego do wykonania określonej usługi polegającej na
wykonaniu sieci monitoringu wizyjnego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert..
3) kosztorys wykonania instalacji w Szkole Podstawowej nr 1
4) kosztorys wykonania instalacji w Szkole Podstawowej nr 3
Wszelkie kopie, kserokopie powinny być opatrzone podpisem i pieczęcią za zgodność
z oryginałem.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą będzie z ramienia Urzędu Pani
Elżbieta Sroka – pracownik Referatu Spraw Obywatelskich.
Wykonawca zamieści ofertę w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego
z oznaczeniem „ monitoring wizyjny w szkołach”
Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58 – 530 Kowary
w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2007r. do godz. 9.00.
Oferty zostaną otwarte przez zespól rozpatrujący w dniu 12 listopada 2007r. o godz. 9.15.

Opis sposobu obliczenia ceny
Cena – należy przez to rozumieć cenę zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001r. o cenach ( Dz,.U. Nr 97, poz. 1050, z 2001r. Nr 144, poz. 1204 z 2002r, Nr 137,
poz. 1302 z 2003r.)
W cenie należy uwzględnić następujące składniki:
– urządzenia
– instalacja ( okablowanie, montaż, uruchomienie)
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną za wykonanie monitoringu
wizyjnego z podziałem na poszczególne szkoły.
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach
2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach
Zaproponowana cena jest stała za cały okres realizacji zamówienia..
Otrzymują:
1. firmy zajmujące sie instalacją monitoringów
2. a/a
Załączniki: 4
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Sroka
Bud B, pok. 2
tel (075) 64 39 227

O FE R TA

........................................................
........................................................
..........................................................
..........................................................
1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Proponowana cena za wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Kowarach przy ul. Staszica 16 .................................... zł ( brutto)
słownie: ......................................................................................................................................
2. Umowa zostanie zawarta na czas wykonania zamówienia tj. Od ....................................
do .................................
3. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...........................................................................
.............................................................................

.......................................................
( podpis oferenta)

..................................................................
( miejscowość, data)

O FE R TA

........................................................
........................................................
..........................................................
..........................................................
1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Proponowana cena za wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej
Nr 3 w Kowarach przy ul. 1 Maja 72 .................................... zł ( brutto)
słownie: ......................................................................................................................................
2. Umowa zostanie zawarta na czas wykonania zamówienia tj. od ....................................
do .................................
3. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...........................................................................
.............................................................................

.......................................................
( podpis oferenta)

..................................................................
( miejscowość, data)

