Szczecinek, dnia 31.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.1/2019
1.

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
Electronic Power and Market Sp. z o.o.,
ul. Junacka 7
78-400 Szczecinek
Osoby kontaktowe:
Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu
lub e-mailem:
Iwona Ryszkowska
tel.: +48 94 37 408 90 w. 34
fax: +48 94 37 249 13
e-mail: iwona.ryszkowska@epm.com.pl
Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres e-mail osoby do
kontaktu.
Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do prac badawczo-rozwojowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ minimalne parametry i funkcjonalności:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa materiału

Podzespół
elektroniczny
kontroler

Panel zasilania
elementów
wyniesionych
Zasilacz buforowy
230VAC/12VDC
Kaseta czytnika kart
zbliżeniowych Cotag
zintegrowany z
klawiaturą
numeryczną
Czujnik otwarcia
drzwi

Ilość dla
etapu 4

Ilość dla
etapu 5

Opis
Kontroler składający się z płytki drukowanej PCB, anteny
zewnętrznej GSM z okablowaniem, modemu GSM, Switch
Ethernet, modułu rozszerzającego oraz obudowy naściennej.
Podzespół elektroniczny powinien być wykonany według
projektu technicznego dostarczonego przez Zamawiającego.
Ze względu na to, że opisy techniczne stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa zostaną udostępnione potencjalnemu
wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w
odniesieniu do przedstawionych informacji. Wzór
oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 1
do zapytania ofertowego. Dokumenty stanowiące rozszerzony
opis przedmiotu zamówienia zostaną udostępnione oferentowi
niezwłocznie przy zachowaniu następujących zasad:
− W przypadku przesłania oświadczenia o zachowaniu
poufności w dzień roboczy do godziny 12:00 –
Zamawiający udostępni dokumentację tego samego dnia
nie później niż do godziny 16.
− W przypadku przesłania oświadczenia o zachowaniu
poufności w dzień roboczy po godzinie 12:00 –
Zamawiający ma prawo udostępnić dokumentację
następnego dnia roboczego nie później niż do godziny
10:00.
Płytka PCB zawierająca co najmniej 3 tory zasilania
zabezpieczone bezpiecznikiem rurkowym min.500mA na
potrzeby zasilania elementów peryferyjnych itp. czujka,
kamera itp.
Zasilacz umożliwiający zasilanie kontrolera głównego wraz z
peryferiami, minimalna wydajność prądowa min.2A, kontrola
stanu baterii wymiary max. 200x150x90mm

1 szt.

5 szt.

1 szt.

5 szt.

1 szt.

5 szt.

1 szt.

4 szt.

Obudowa zewnętrzna metalowa malowana proszkowo z
klapką, czytnik oraz klawiatura muszą być wodoodporne,
wymiary min.200x100x40 mm RAL7035.

1 szt.

4 szt.

Czujnik, który można bezpośrednio podłączyć do wejścia
dwustanowego kontrolera SKD.
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6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Zestaw głosowy
jednokierunkowy
Karta muzyczna
Głośnik do zestawu
głosowego
Sygnalizator
akustyczny –
zewnętrzny
Czujka ruchu
zewnętrzna
PIR+mikrofala,
odporna na
zwierzęta
Czujka ruchu
wewnętrzna
Kamera IP
zewnętrzna
Kamera IP
wewnętrzna
Skrzynka
montażowa kamery
(zewnętrznej,
wewnętrznej) SK
Ogranicznik
przepięciowy
zewnętrzny
Ogranicznik
przepięciowy
wewnętrzny
Przewód
teletechniczny
wewnętrzny 3x2x0,5
Przewód
teletechniczny
F/UTP kat.6
Przewód zasilający
Karta pamięci

Materiał obudowy: metal, aluminium lub poliwęglan, szerokość
szczeliny – do 25 mm.
Wzmacniacz akustyczny, zasilanie 12VDC, transmisja audio w
stereo, jeden kanał
Karta muzyczna stereo min. 1kanał, złącze USB
zewnętrzny tubowy zasilany z 12VDC, transmisja audio stereo
jednego kanału

1 szt.

4 szt.

1 szt.

4 szt.

1 szt.

4 szt.

1 szt.

4 szt.

Natynkowy zewnętrzny sygnalizator akustyczny przeznaczony
do sygnalizacji stanów alarmowych

4 szt.

16 szt.

Czujka dualna PIR+MW
- Wyjścia przekaźnikowe N.O i N.C.
- Odporność na zwierzęta o wadze maximum 35kg;
- regulowane poziomy czułości czujnika PIR oraz mikrofali

1 szt.

4 szt.

czujka PIR odporna na zwierzęta maximum 25kg, zasięg
min.6m

4 szt.

16 szt.

min. 2Mpx ogniskowa 2,8-12, oświetlacz IR min.10m

1 szt.

4 szt.

min. 2Mpx, ogniskowa 3,6, oświetlacz IR min.6m

4 szt.

16 szt.

Metalowa skrzynka do zamontowania kamery wraz z
okablowaniem, wyposażona w ochronę sabotażową, wymiar
dopasowany do stopy montażowej dostarczanej kamery.
Preferowana skrzynka systemowa producenta kamer.

4 szt.

16 szt.

Ogranicznik przepięć montowany w puszce kamerowej dla linii
danych i zasilania (1-o torowy)

1 szt.

4 szt.

Ogranicznik przepięć montowany przy switchu w obudowie
kontrolera dla linii danych i zasilania (min. 4-ro torowy)

300 mb

120 mb

Przewód teletechniczny do instalacji elementów systemów
bezpieczeństwa.

200 mb

800 mb

30 mb
5 szt.

120 mb
20 szt.

Przewód teletechniczny do instalacji wewnętrznych
elementów systemów bezpieczeństwa – magistrale transmisji
danych.
min. 2Mpx ogniskowa 2,8-12, oświetlacz IR min.10m
min. 2Mpx, ogniskowa 3,6, oświetlacz IR min.6m

Kody CPV:
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3.

Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Lp.
1.

4.

Maksymalna liczba punktów
100

Kryterium
Cena

Waga
100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta
odpowiednio ze wzorem:
Cmin
P=

[

] xZ
C

gdzie:
P – liczba otrzymanych punktów w kryterium
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych
C – cena w badanej ofercie
Z – waga kryterium.
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5.

Termin złożenia oferty
12.11.2019 do godziny 9:00

6.

Termin realizacji zlecenia
Materiały do etapu 4 – 29.11.2019 r.
Materiały do etapu 5 – 10.12.2019 r.

7.

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
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 przygotowaniem i 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,
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.

8.

Informacje o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.

Określenie warunków zmian zamówienia
Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie. Strony
wprowadzą do umowy zmiany w zakresie terminów uwzględniające opóźnienia wynikające z działania Siły
Wyższej,
b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. W takim
zakresie Strony wprowadzą zmiany do umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności z mającymi
zastosowanie przepisami prawa,
c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
d) Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażących stratą, których Strony nie przewidywały
przy zawarciu umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka
wystąpienia rażącej straty.

10. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
1) Formularz poufności stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania,
3) Oświadczenie o braku powiązań stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Electronic Power and Market Sp. z o.o., ul. Junacka 7, 78-400 Szczecinek
lub elektronicznej na adres e-mail: iwona.ryszkowska@epm.com.pl nie później niż do dnia 12.11.2019 r. do godziny 09:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2019 o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego. Termin związania ofertą wynosi 60 dni
od terminu składania ofert.

Projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu obiektów technicznych”
Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z
przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

