Ustka, dnia 19 października 2020 r.
5.UCUS.RPO.2020
Zapytanie ofertowe
Usługa montażu monitoringu na budynku Usteckiego Centrum Usług
Społecznych w Ustce
CPV

32323500-8 urządzenia do nadzoru video
43971000-4 urządzenia bezpośredniego monitorowania
51314000-6 usługi instalowania urządzeń video

1. Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej w Ustce
ul: Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5
76-270 Ustka
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż systemu wizyjnego kamer
monitorujących wewnątrz i na zewnątrz budynku Usteckiego Centrum Usług
Społecznych. Zakres zamówienia obejmuje: kompleksowe wykonanie, montaż
systemu wizyjnego kamer monitorujących wraz z rejestratorem, systemem
podtrzymania kamer i rejestratora, w tym m.in.: montaż kamer zewnętrznych i
wewnętrznych o minimalnej rozdzielczości 2 Mpx, szerokokątnych z motozoom,
zasięg pracy nocnej co najmniej 30 m, odporne na niskie i wysokie temperatury,
wykonanie okablowania, zaprogramowanie, wykonanie regulacji, zestrojenie,
udostępnienie strumieni wizyjnych związanych z prawidłowym działaniem
monitoringu oraz innych niezbędnych prac, dodatkowych sprzętów – np.switche.
Założeniem jest jak najmniej inwazyjne rozprowadzenie sieci pod monitoring.
- Ilość kamer – zakłada się, że wewnątrz budynku będą znajdowały się min. 3
kamery – monitorujące hol z dwóch stron przeciwległych oraz piwnicy, na zewnątrz –
co najmniej 5 szt. (teren z każdej strony budynku, w tym 2 główne wejścia do
budynku) – plan budynku w załączniku.
Zastosowane kamery muszą mieć wysoką czułość, umożliwiającą obserwację
wewnątrz budynku oraz terenu przyległego do budynku w dzień i w nocy. System
monitoringu będzie oparty o kamery cyfrowe stacjonarne, system zostanie
podłączony do istniejącej sieci internetowej w budynku. Pozwoli to użytkownikowi na
podgląd obrazu za pomocą przeglądarek internetowych zarówno na komputerach
stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych (przeglądarki internetowe: IE, Firefox,
Chrome, Opera; urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android). Należy także
przewidzieć stanowisko do obserwacji kamer (monitor 24 calowy umożliwiający
wyświetlenie obrazów z wielu kamer jednocześnie i przełączenie obrazu za pomocą
myszki z jednej wybranej kamery na monitor. System monitoringu wizyjnego
powinien składać się z sieci kablowej ułożonej w listwach maskujących
umocowanych trwale na ścianach budynku, natomiast pozostałe urządzenia
(rejestrator) będą zamontowane w szafie typu Rack (istniejącej w budynku). zasięg
pracy nocnej co najmniej 30 m

- Listwy elektroinstalacyjne PCV koloru białego/ szarego zgodnie z kolorem ścian
oraz puszki instalacyjne nadtynkowe powinny być zamontowane w budynku za
pomocą kołków montażowych – nie dopuszczalne jest klejenie listew i puszek do
podłoża, wszystkie połączenia kamer z instalacją kablową należy umieścić w
puszkach. Prace należy wykonać z należyta starannością, ewentualne
niedokładności w połączeniach poszczególnych listew należy wykończyć akrylem.
Instalacje kablowe w tzw. przejściach przez ściany i stropy należy przeprowadzić w
rurach instalacyjnych o średnicach zgodnych z okablowaniem instalacji. Wszelkie
uszkodzenia dokonane w czasie prac budowlanych tj. uszkodzenia tynków bądź
istniejącej instalacji, wykonawca zobowiązany jest naprawić w cenie usługi.
- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. W przypadku
stwierdzenia, że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady
uniemożliwiające ich używanie, nie spełniają wymagań stawianych przez
Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe na własny koszt.
- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną usługę i sprzęt minimum
36 miesięcy.
Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi.
Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej
specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych
przez Zamawiającego.
- Zamawiający wymaga, by cały asortyment: był fabrycznie nowy, bez wad;
zaoferowany produkt spełniać powinien minimalne wymagania określone przez
Zamawiającego lub posiadać lepsze parametry.
- System po instalacji i konfiguracji musi być gotowy do pracy. Cenę montażu,
instalacji, konfiguracji krótkiego szkolenia z obsługi systemu dla minimum dwóch
osób w należy wliczyć do ceny całego zestawu
- Usługa wykonana będzie w Ustce, ul. Wiejska 10 (budynek jednostki budżetowej)
- Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na usługę,
maks. Do 20.11.2020
- Możliwa jest wizja lokalna na terenie obiektu celem oszacowania kosztów do
złożenia oferty.
3. Opis sposobu przygotowania oferty i obliczenia ceny:
1. Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całej oferowanej części
zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym
również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena powinna zostać podana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
5. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zamówienia. Oferta przygotowana we
własnym zakresie powinna zawierać wszystkie elementy znajduje się we wzorze
formularza oferty pod rygorem jej odrzucenia jako sprzecznej z treścią zapytania

ofertowego.
6. Wykonawca musi przedstawić szczegółowy opis, specyfikację oraz ilość sprzętu,
przedmiotów niezbędnych do wykonania usługi i prawidłowego działania monitoringu
jako załącznik do oferty.
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Miejsce wykonania zamówienia:
ul. Wiejska 10, 76-270 Ustka.
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Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy na usługę,
maks. Do 20.11.2020.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze:
Lp
.
1)

kryterium

waga

Oznaczenie/skrót

Cena brutto zamówienia

100%

C

a) Łączne cena brutto zamówienia:
Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z
następującym wzorem:
C= [(Cn / Cob) x 100%] x 100,00
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn- cena najniższa z oferowanych
Cob - cena oferty badanej
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę
punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w kryterium ceny. Maksymalna
ilość punktów przyznana jednej ofercie wynosi 100 pkt. Wszystkie obliczenia zostaną
dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność) w Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul: Wiejska 10, 76270 Ustka w terminie do dnia 28 października 2020 r., do godz. 13.00. z
dopiskiem: Usługa monitoringu.
2. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie
składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
3. Oferent może złożyć ofertę wraz z załącznikami w wersji elektronicznej
(preferowane pliki w formacie PDF) na adres cis@cis.ustka.pl Terminem złożenia
oferty jest termin jej wpłynięcia na pocztę elektroniczną Zamawiającego. Wymagany
jest skan podpisanej oferty wraz z załącznikami lub plik podpisany elektronicznie
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku wyboru oferty
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oryginału oferty wraz z
oświadczeniami lub jej wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznych.

4. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Brak podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania z Zamawiającym, co
zostanie udokumentowane złożeniem oświadczenia zgodnie z treścią załącznika nr 2
do niniejszego zapytania.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Złożenie oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1)
oraz wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz oraz oświadczenia muszą być
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
8. Osoba wyznaczona do kontaktu:
- Dorota Bas, tel. 793 824 711, 59 726 06 04
- Magdalena Krasińska, tel. 793 824 711, 59 726 06 04
9. Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Ustce
z siedzibą przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka.
2. Inspektorem
Ochrony
Danych
jest Piotr
Szumko, z którym można
kontaktować się e-mailowo: iod@cis.ustka.pl.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu obsługi korespondencji
związanej z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (RODO) oraz w celu
ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia
postępowania, w przypadku wyboru oferty –realizacji umowy, oraz obowiązku
archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.
7. Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów o dostępie do informacji
publicznej, oraz Instytucja Zarządzająca.
8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do
danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, żądania ograniczenia
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, nie przysługuje prawo do
usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu.
10.
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.
Dane osobowe, które są przetwarzane przez Centrum Integracji Społecznej
w Ustce nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych niż bezpośrednio
jego dotyczących i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, do oferty należy dołączyć
oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do zapytania (RODO –
oświadczenie wykonawcy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postępowania
bez wyboru żadnej oferty bez prawa Wykonawcy do żądania zwrotu kosztów
przygotowania i złożenia ofert.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Projekt umowy.
4. RODO – oświadczenie Wykonawcy.
Ustka, dnia 19 października 2020 r.
Zatwierdziła:

