Poddębice, 15.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Pierogarnia "Złote Jabłko"
Marceli Chodakowski
99-200 Poddębice, ul. Parzęczewska 2
pierogarnia@zlotejablko.com

Przedmiot zamówienia:
Monitoring wizyjny z montażem
Przedmiotem zamówienia jest zakup monitoringu wizyjnego z montażem posiadające
następujące funkcjonalności i parametry minimalne:

- kamera IP 4 Mpx, obiektyw m.in. 2,8 mm – 10 szt.
- kamera IP 4 Mpx. Obiektyw 2,8 mm. motozoom – 6szt.
- uchwyt do kamer w kolorze białym– 16 szt.
- rejestrator sieciowy bez switcha PoE
- switch 16-portowy – 2szt.,
- Dysk 6 Tb – 2 szt.
- szafa 19 ‘’ 18 U 600 mm wisząca, kolor czarny
- listwa zasilająca 7- gniazd do szafy
- patch panel 48-portów
- panel szczotkowy 19 ‘’
- wtyk kat. 5e
- punkt dostępowy UniFi
- materiały montażowe
Termin realizacji: do 31 marca 2022r.
Oferty prosimy przesłać drogą mailową/ pocztową lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy
w terminie do 29.12.2021 r.

Kryteria wyboru ofert:
Cenę oferty stanowi cena brutto (z informacją o wysokości podatku VAT). Cenę należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być podana w złotych polskich.
Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował zasadą, że cena stanowi 100% wagi oferty.
Złożona oferta musi zawierać:
- nazwę i adres oferenta
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu
- wartość oferty
- termin ważności oferty

W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać
zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4)

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego.

