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Zapytanie ofertowe nr 2/01/2018 
 

      I.  ZAMAWIAJĄCY 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECŁAW” w Przecławiu 
Przecław 54B, 72-005 Przecław  
NIP: 852-04-10-837   
 

 II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci monitoringu znajdującego się w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” 
 

2. Szczegółowy opis prac modernizacyjnych opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 Termin wykonania prac: do 20.04.2018 r. 
 
 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
   Oferta powinna: 
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
       - posiadać datę sporządzenia, 

- być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną, 
       - zawierać cenę wykonania przedmiotowej modernizacji, 

- określać termin realizacji złożonego zamówienia,  
- wskazywać proponowany okres gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia. 

     
 
V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@smprzeclaw.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Przecław 54B do dnia  
02.02.2018 r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smprzeclaw.pl 
   
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji prac. 
3. Dodatkowych informacji udziela Pan Arkadiusz Aniołkowski pod numerem telefonu 91 311 76 16  
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/01/2018 

Modernizacja sieci monitoringu. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie struktury sieci opartej o switche min 5 portowe (w tym  4 
Poe) na istniejącym okablowaniu przewodem UTP/FTP 6 cat. W każdym punkcie jest przygotowane 
zasilanie 230V z zabezpieczeniem 6A. 
Struktura sieci ma być oparta o 7 switchy , z czego 4 szt. zamontowane będą w skrzynkach na zewnątrz, 
1 szt. w garażach podziemnych, 1 szt. w klatce, 1 szt. w pomieszczeniu centrum monitoringu bud. nr 52A. 
Zamówienie obejmuje także montaż 6 szt. kamer IP o rozdzielczości min. 4 MPx z obiektywem motozoom 
z możliwością zasilania po poe z czego 2 szt. zamontowane na słupie przy budynku nr 55C 
(konieczne wykonanie instalacji w istniejącym arocie pomiędzy kamerami a skrzynką ze switchem około 
15 mb), 2 szt. na słupie przy wjeździe na osiedle w okolicy budynku nr 50 (konieczne wykonanie instalacji 
w istniejącym arocie pomiędzy kamerami a skrzynką ze switchem około 20 mb), 1 szt. z widokiem na 
klatkę budynku nr 50 (montaż na budynku - konieczne wykonanie instalacji w rurce PCV po 
elewacji pomiędzy kamerą a skrzynką ze switchem około 5 mb), 1 szt. z widokiem na klatki budynku nr 48 
i 48A (montaż na budynku - konieczne wykonanie instalacji w rurce PCV po elewacji pomiędzy kamerą a 
skrzynką ze switchem około 5 mb).  
Ponadto zamówienie dotyczy dostarczenia i skonfigurowania rejestratora obsługującego min. 16 kamer IP 
z zamontowanymi 2 dyskami o pojemności 6 TB każdy i możliwością montażu dodatkowych 2 
dysków twardych. 
Prace należy wykonać w zakresie j. w. zgodnie z projektem wykonawczym „Modernizacja systemu 
monitoringu wizyjnego CCTV na terenie SM PRZECŁAW w Przecławiu” opracowanym w grudniu 2017 r. 
przez UNICONTROL mgr inż. Dariusz Grałek upr. bud. nr ZAP/0162/POOE/05 (do wglądu w siedzibie S. 
M. Przecław). 
 
 
Po stronie Wykonawcy pozostaje: 

1. Zabezpieczenie elewacji przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z zachowaniem warunków 
dostawy i składowania materiałów zapewniając minimalizację utrudnień dla mieszkańców 
(wykonywanie prac w zamieszkałych budynkach). 

2. Dostawa wszystkich niezbędnych do wykonania robót materiałów, urządzeń i narzędzi.  
3. Wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego technologią producenta 

materiałów. 
4. Bieżące utrzymywanie w czystości obszaru wykonywania robót oraz dróg dostępu. 
5. Wywóz i utylizacja odpadów i śmieci. 
6. Zapewnienie wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a także sztuką 

budowlaną. 
7. Uruchomienie systemu, skonfigurowanie zdalnej łączności oraz szkolenie użytkowników. 

 
 


