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   Mielec, dnia 2019-12-02 
 

 
Zapytanie ofertowe na zakup  urządzeń do monitoringu oraz 

wykonanie sieci monitoringu  
w    Zespole  Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego  

w  Mielcu 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Zespół Szkół  im. Prof. J.  Groszkowskiego w Mielcu    
ul. Kilińskiego 24 
39-300 Mielec 
Tel. : 17 7888851 
e-mail : zs.mielec@gmail.com 
osoba do kontaktu Monika Gwizdak tel 17  7888856  e-mail:  mgs78@interia.pl 

I. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT 
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego — art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1986 ze zm.) Wartość zamówienia nie przekracza 
kwoty 30 000 Euro. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zakup wymienionych poniżej urządzeń oraz wykonanie  usługi  montażu sieci monitoringu w 
Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 
Monitoring: 
Rejestrator IP, obsługa 32 kamer w rozdzielczości 4K, miejsce na 4 dyski HDD, Gwarancja 36 miesięcy, 
Ilość: 1 szt. 
Kamery IP 4.0MPix wewnętrzne, 30m podczerwieni, manualna zmienna ogniskowa, Ilość: 10 szt. 
Kamera IP 3.0MPix zewnętrzna, 60m podczerwieni, manualna zmienna ogniskowa, Ilość: 20 szt. 
Dysk 6 TB Ilość: 4 szt. 
Switch 48Gigabit, POE 4xSFP, Cisco, Ilość: 3 szt. 
Patchpanel 19” 24p UTP 1U, Ilość: 3 szt. 
Listwa zasilająca 19” 1U 9 gniazdka, Ilość: 3 szt. 
Szafa wisząca 19” TD 9U, Ilość: 3 szt. 
Kabel sieciowy 5E UTP w ilości nie mniejszej niż: 1500 m 
Usługa montażu wraz z użyciem koryt oraz zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi 
  
Sieć: 
Gniazdka sieciowe pojedyncze nadtynkowe kat.6, Ilość:25 
Wkładki do patchpanela kat.6, Ilość:25 
Patchordy, Ilość: 60 
Switch cisco ws c2960s 48fps 48ge-4sfp-poe-740w, Ilość:2 
Switch POE 24porty, Gigabyte, zarządzalny, Ilość:1 
Kabel miedziany kat.6, Ilość:1800m 
Korytka montażowe do zakrycia okablowania 
Patchpanele kat.6 UTP, Ilość:3 
  
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  
1. zakup i dostawa urządzeń wg specyfikacji do dnia 27 grudnia 2019r. 
2. wykonanie usługi montażu sieci monitoringu do dnia 31 stycznia 2020r. 
3.w dniu dostawy urządzeń proszę o dostarczenie faktury z uwzględnieniem w niej wykonania 

usługi montażu siei monitoringu w placówce szkolnej 
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Oferta powinna być: 

 
1) opatrzona pieczątką firmową; 
2) posiadać datę sporządzenia; 
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, e-mail; 
4) podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na adres: Zespół Szkół im. 

prof. J. Groszkowskiego w Mielcu , ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec lub też dostarczona 
osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 09.12.2019r. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019r. w gabinecie Dyrektora  Zespołu Szkół im. prof. J. 
Groszkowskiego w Mielcu o godzinie 1030 w obecności powołanej komisji wyłaniającej 
najkorzystniejszą ofertę cenową. 

Ofertę należy zapakować w kopertę oznaczoną: „OFERTA -  Zakup urządzeń do monitoringu oraz 
wykonanie  usługi montażu sieci monitoringu w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w 
Mielcu” 

3. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania nie 
będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem  terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
VII. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów : cena - 100% 
 
VIII. INFORMACJRE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostaną na stronie Zespołu Szkół im. prof. J. 
Groszkowskiego w Mielcu. 
 
IX. INFORMACJA DODATKOWE 
 Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub 
zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny.  
 
X. ZAŁĄCZNIKI:  
Do zapytania załączono:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z zapytania ofertowego 
3. Załącznik nr 3-   Klauzula informacyjna  
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                                                                                                   Wzór formularza załącznik nr 1 
..........................................  
(pieczęć oferenta)  
 
 

OFERTA CENOWA 
 

dot.  zakupu urządzeń wraz z montażem sieci monitoringu w Zespole Szkół im. prof. J. 

Groszkowskiego Mielcu 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:                      
……………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba:                   
……………………………………………………………………………………………………… 
Nr tel./faks, e-mail    
…………………………………………………………………………………………………………… 
nr NIP:                                                            nr REGON:                
……………………………………………………………………………………………………… 
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym  
……………………………………………………………………… 
Dane dotyczące Zamawiającego: Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 

24. 

Składam ofertę i zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia dla ZS im. prof. J. Groszkowskiego w 

Mielcu na kwotę: 

Cena  łączna wykonania zamówienia : 

Cena netto ………… zł. słownie złotych: ………………………  …/100  

Vat …… % cena ……… zł. 

Cena brutto ………….. zł. słownie złotych: ……………………… …/100   

Oświadczam/y że: 

1. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty; 

2. Zaoferowana cena jest sumą wynagrodzenia za całkowite wykonanie zamówienia i  oprócz niej 

Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z  jej należytą realizacją; 

3. Usługę wykonamy w terminie: 

1) zakup i dostawa urządzeń do monitoringu  w terminie do 27 grudnia 2019r. 

2) wykonanie usługi montażu  sieci monitoringu w terminie do 31 stycznia 2020r. 

4. Akceptujemy termin płatności do 31 grudnia 2019 na podstawie wystawionej faktury przekazanej 

w dniu dostawy towaru; 

5. Zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu nie wnosimy do nich zastrzeżeń, jak 

również, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania 

zamówienia. 

6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy wg akceptowanego 

wzoru umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
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Kalkulacja kosztów na zakup niżej wymienionych urządzeń oraz wykonanie montażu  sieci monitoringu 
dla Zespołu Szkól im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

 
Urządzenia niezbędne do monitoringu – część 1: 

Rejestrator IP, obsługa 32 kamer w rozdzielczości 4K, miejsce na 4 dyski HDD, Gwarancja 36 miesięcy, 

Ilość: 1 szt.: cena :…………………………………. 

Kamery IP 4.0MPix wewnętrzne, 30m podczerwieni, manualna zmienna ogniskowa, 

Ilość: 10 szt.: cena za 10 szt. :………………………………… 

Kamera IP 3.0MPix zewnętrzna, 60m podczerwieni, manualna zmienna ogniskowa, 

Ilość: 10 szt.: cena za 10 szt. :………………………………….. 

Dysk 6 TB Ilość: 1 szt. : cena za 1szt :………………………….. 

Switch 24Gigabit, POE 4xSFP, Ilość: 1 szt. : cena za 1 szt. :…………………………… 

Patchpanel 19” 24p UTP 1U, Ilość: 1 szt. cena za 1 szt. :………………………………………. 

Listwa zasilająca 19” 1U 9 gniazdka, Ilość: 1 szt. cena za 1 szt. :…………………………….... 

Szafa wisząca 19” TD 9U, Ilość: 1 szt. cena za 1 szt. :…………………………………………. 

Kabel sieciowy 5E UTP w ilości nie mniejszej niż: 750 m Cena:…………………………. 

 

Urządzenia niezbędne do monitoringu – część 2: 

Kamera IP 3.0MPix zewnętrzna, 60m podczerwieni, manualna zmienna ogniskowa, 

Ilość: 10 szt.: cena za 10 szt. :………………………………….. 

Dysk 6 TB Ilość: 3 szt. : cena za 3szt :………………………….. 

Switch 24Gigabit, POE 4xSFP, Ilość: 2 szt. : cena za 2 szt. :…………………………… 

Patchpanel 19” 24p UTP 1U, Ilość: 2 szt. cena za 2 szt. :………………………………………. 

Listwa zasilająca 19” 1U 9 gniazdka, Ilość: 1 szt. cena za 1 szt. :…………………………….... 

Szafa wisząca 19” TD 9U, Ilość: 2 szt. cena za 2 szt. :…………………………………………. 

Kabel sieciowy 5E UTP w ilości nie mniejszej niż: 750 m Cena:…………………………. 

 

Usługa montażu wraz z użyciem koryt oraz zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi – 

gwarancja na usługę 24 miesiące Cena:……….. 

 

Sieć – urządzenia aktywne niezbędne do wykonania infrastruktury: 

Switch CISCO 48FPS 48GE-4SFP-POE-740W, zarządzalny – Ilość: 2szt. cena za 2 szt……… 

Switch 24GE, POE, zarządzalny –Ilość: 1szt. cena za 1 szt……….. 

 

Sieć – urządzenia/materiały pasywne oraz usługa montażu: 

Gniazdka sieciowe nadtynkowe kat.6, UTP Ilość:25 Cena za 25 szt.  :…………………………. 

Wkładki do patchpanela kat.6 UTP, Ilość:25 Cena za 25 szt.  :…………………………. 

Patchordy kat.6 UTP, Ilość: 60 Cena za 60 szt.  :…………………………. 

Usługa montażu uwzględniająca potrzebną ilość okablowania oraz korytka montażowa – 
gwarancja 24 miesiące Cena:……………….. 

……………………………………………….                                                                                      
podpis(y) osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2  
do zapytania ofertowego z dnia ………………  

 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
 (pieczęć Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę na zapytanie ofertowe: 
 

1) ………………………………………………………….. 

       posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej 
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 
1) posiadam wiedzę i doświadczenie, 

 
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, 
 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
   

 
 
 
 
 
 
……………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Umowa – projekt 
 

Zawarta w Mielcu w dniu …..………. pomiędzy:   

POWIATEM MIELECKIM z siedzibą w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, Regon:  

690581442, NIP: 817-19-80-506- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w  Mielcu z siedzibą 39-300 

Mielec, ul. Kilińskiego 24 NIP:8171072306, REGON 000188854, reprezentowanym przez Lidię Gereło – 

Dyrektora  Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

przy kontrasygnacie Anny Adamczyk – Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 
…………………………………………………………. siedzibą……………………………… 
…………………NIP   …………………… REGON………………… 
reprezentowanym/reprezentowaną przez:  

1. ...........................................................................................................................................  

2. ...........................................................................................................................................   

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie 

zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrana została 

oferta w/w Wykonawca.  

 

§1 

1.Przedmiotem niniejszej umowy  jest zakup urządzeń  według sporządzonej specyfikacji  wraz z 
montażem sieci monitoringu.                   
 
2. Zakres szczegółowy  przedmiotu zamówienia oraz parametry urządzeń zawiera oferta cenowa. 

§2 

1. zakup i dostawa urządzeń do monitoringu  w terminie do 27 grudnia 2019r. 

2. wykonanie usługi montażu  sieci monitoringu w terminie do 31 stycznia 2020r 
 

§3 

 Wykonawca na własny koszt dostarczy wymienione w ofercie urządzenia  podłączy je wraz  z 
 istniejącymi już u Zamawiającego sprzętami.  

§4 

1. Za wykonanie kompleksowego montażu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……………….. 
netto (słownie     ……………………….) plus należny podatek Vat w wysokości …………………. zł,    
brutto………………….. zł (słownie: ………………………………………………………). 
2. Do cen określonych w ust. 2 doliczany będzie podatek VAT według obowiązującej stawki  

   na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonaną usługę      montażu systemu 

monitoringu na podstawie faktury VAT przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania  prawidłowo 

wystawionej faktury VAT na konto bankowe Wykonawcy. 
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§5 

1. W przypadku niewykonania umowy w zakresie montażu sprzętu Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę  umowną w wysokości: 

a) 0,3 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, od terminu 
wyznaczonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) 10% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

§6 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę za 7-dniowym wypowiedzeniem, jeżeli Wykonawca  

 w sposób istotny naruszył postanowienia niniejszej umowy, nie wykonując lub wykonując    

 rażąco i uporczywie obowiązki powierzone mu niniejsza umową, po wezwaniu   Wykonawcy do 

wykonania usługi zgodnej z niniejszą umową i wyznaczeniu dodatkowego,  nie krótszego niż 7 dni, 

terminu na jej wykonanie. 

§7 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§8 

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą do rozstrzygnięcia na  
     drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, sprawa zostanie rozpatrzona  
     przez Sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 
 

§9 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Wykonawca:         Zamawiający: 
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Załącznik nr 3. 
 

 
Klauzula informacyjna 

(dotycząca przetwarzania danych osobowych) 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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) (Dz. Urz. UE. L .119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkól im. prof. J. Groszkowskiego w 
 Mielcu,  ul Kilińskiego 24, a w jego imieniu Dyrektor. 

 inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest: Piotr Wieczerzak 
email:iodo@powiat-mielecki.pl, tel. 177800487. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b  RODO w celu 
związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego  dot.  zakupu 
i montażu  urządzeń do sieci monitoringu. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania  na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) 5 lat – dokumentacja zamówienia publicznego,  
2) 10 lat – umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 

 podanie przez Pan/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do:  

1) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  
2) wykonania przez Zamawiającego czynności związanych z badaniem i oceną oferty                              
i ewentualnym zawarciem umowy;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 Oświadczam, że:  
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania                 
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do zawarcia  umowy  i  udostępnienia danych 
osobowych w informacji o wynikach niniejszego postępowania,  
2) wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu 
danych osobowych Administratorowi.  
 
 
   ………………………                  ………………………  
       (miejscowość, data)       WYKONAWCA- 
                                                                                                                                (pieczęć Wykonawcy) 


