
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na 

wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego.

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Giżyckie Centrum Kultury 

Ul. Konarskiego 8 

11-500 Giżycko 

NIP: 845-10-33-603 

Konto: Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

Nr konta bankowego: 91 1240 5787 1111 0010 5873 0466 

Tel. 87 – 428-16-37, e-mail: info@gck.gizycko.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

 wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego na terenie Twierdzy Boyen w 
Giżycku.

Medium transmisyjnym budowanego systemu będzie skrętka UTP Cat5E oraz transmisja radiowa.

Zakłada się budowę Centrum Monitorowania w celu zapewnienia obserwacji i rejestracji obrazu z

12 kamer systemu monitoringu wizyjnego.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zestaw do monitoringu wizyjnego powinien się składać z:

 12 kamer zewnętrznych

 Rejestratora cyfrowego do obsługi 32 kamer

 Instalacji zasilającej i przyłączeniowej

 Instalacji transmisji radiowej

 Montaż zestawu monitoringu wizyjnego

Minimalne wymagania odnośnie bazowego sprzętu:

REJESTRATOR O PARAMETRACH NIE GORSZYCH  JAK:

 Obsługiwane rozdzielczości: 16 @ 3840 x 2160 px, 

 Łączna maks. prędkość zapisu: 400 kl/s @ 3840 x 3160 px, 
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 Wyjścia wideo: HDMI, VGA

 Obsługiwane dyski twarde: 2 x 6 TB SATA III 

 Tryby nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram 

 Obsługa myszą: Tak

 Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive) 

 Funkcje sieciowe: Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, 

 Wielozadaniowość: Pentaplex 

 Detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji 

 Obsługiwane języki: polski 

 Gwarancja: min. 2 lata 

KAMERA Z UCHWYTEM O PARAMETRACH NIE GORSZYCH  JAK (12 sztuk) :

 Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p , 

 Obiektyw: minimun 2.7  ... 12 mm - Motozoom 

 Kąt widzenia: 88 ° ... 29 ° 

 Metoda kompresji obrazu: H.264 

 Zasięg oświetlacza IR: do 30m 

 Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p 

 Zgodność z ONVIF

 Detekcja ruchu: tak

 Konfigurowalne strefy prywatności: tak 

 Zasilanie: PoE (802.3af), 

 Klasa szczelności: IP66 

 Stopień wytrzymałości: IK10 

 Obsługiwane języki: polski 

 Gwarancja: min. 2 lata 

DYSK DO REJESTRATORA O PARAMETRACH NIEGORSZYCH  JAK:

 Typ dysku: HDD

 Pojemność dysku: min. 4TB

 Interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s 

 Prędkość obrotowa:  5400 obr/min 

 Format szerokości:  3,5'' (LFF) 

 Gwarancja: min. 2 lata



IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej 
działalności, posiadają niezbędną wiedzę, posiadają potencjał do wykonania zamówienia oraz 
prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia, które będzie spełniało wszystkie 
wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym – 70 %  

Płatność po wykonaniu przedmiotu zamówienia i na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.

2. Czas realizacji zamówienia – 30 %

 VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 15 dni. 

VII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA PRAWO:  

 odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

   zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

 zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie  
postępowania, 

VIII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik 
nr 1, zaparafowany wzór umowy, a także dołączyć specyfikację sprzętu, który jest przedmiotem 
niniejszego zamówienia. Podana cena za zamówienie musi obejmować wszystkie koszty realizacji. 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć osobiście lub za 
pośrednictwem poczty, kuriera do siedziby Zamawiającego Giżyckie Centrum Kultury, ul. 
Konarskiego 8, 11-500 Giżycko lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
mariola.jorzak@gck.gizycko.pl do dnia 05-07-2018 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert o godz. 11.15. 

Oferty złożone po terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane. Przewiduje się również 
unieważnienie postępowania w przypadku przedstawienia przez oferentów warunków 
przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty 
Wykonawcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Informacja zostanie zamieszczona 
również na stronie internetowej Zamawiającego.

X. INFORMACJE DODATKOWE: 

1.Dodatkowych informacji udziela Pani Mariola Jórzak tel. 502 058 455 , adres e-mail: 
mariola.jorzak@gck.gizycko.pl 

2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

4.Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia
i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony oferenta do zawarcia umowy.
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