ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 16.02.2018, l.dz. 310/2018
w ramach projektu "Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w
Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o."
Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Zamówienie związane z dostawami, oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: Kod: 72000000-5 - Usługi informatyczne:
konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, System CCTV monitoring (5 kamer, rejestrator, dysk) Kod:
32323500-8 Szkolenie w zakresie obsługi systemu wejść/wyjść i zarządzania czasem Kod: 80511000-9
Zamawiający:

Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn
NIP: 7390101987

Osoba do kontaktu w sprawie
zamówienia w zakresie
merytorycznym (specyfikacja
zamówienia):

Piotr Groszkowski
e-mail: piotr.groszkowski@unimasz.pl
tel. 89 5335827

Osoba do kontaktu w sprawie
zapytania w zakresie formalnym
(przygotowanie oferty, niezbędne
dokumenty):

Jacek Szypowski
e-mail: jacek.szypowski@unimasz.pl
tel. 89 5335827

Miejsce składania ofert:

Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn
NIP: 7390101987

Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:

Program wejść/wyjść i zarządzania czasem, System CCTV monitoring (5 kamer,
rejestrator, dysk)

Określenie przedmiotu zamówienia:

Program wejść/wyjść i zarządzania czasem

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania:

1.

Napisanie mechanizmu wykrywania kart UHF/Mifare przez czytniki bramowe.

2.

Rejestracja obecności na czytnikach zbliżeniowych umieszczonych w
pomieszczeniach firmy

3.
4.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym osób obecnych na terenie firmy.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rejestracja czasu pracy i analiza obecności na ekranie menadżerskim
Pobieranie informacji zwrotnej dot. pracownika z systemu i prezentowanie ich na
ekranie czytnika. (wymiar urlopu, rejestr wejść/wyjść, itp)
Automatyzacja zakończenia czasu pracy w przypadku opuszczenia terenu firmy bez
dopełnienia wymaganych procedur związanych z zakończeniem dnia pracy.
Wytworzenie mechanizmu generującego kody w formacie PDF417 i QRCode
zawierające nazwy plików zawartych we wskazanym folderze a następnie
wygenerowanie plików graficznych w formacie jpg zawierających te kody. Jeden plik
jpg zawiera jeden wygenerowany kod PDF417 i jeden QRCode
Integracja czytników laserowych odczytujących kody umieszczone na dokumentacji
z bazą danych zleceń.
Pobieranie informacji zwrotnej dot. dokumentacji technicznej z systemu i
prezentowanie ich na ekranie czytnika.
Wytworzenie modułów zarządzania dokumentacją techniczną (rejestrowanie,
zarządzanie, blokowanie)
Wytworzenie modułu zarządzania kartami identyfikacyjnymi pracowników i gości
(przypisywanie, blokowanie, identyfikacja)
Rejestracja czynności związanych z dokumentacją techniczną na bazie kodów
skanowanych przez czytniki laserowe.
Automatyzacja rejestracji zmian wykonywanych czynności produkcyjnych podczas
prac na dokumentacji.
Lokalizowanie dokumentacji na terenie firmy na bazie aktywności używania
dokumentacji technicznej
Mechanizm importu danych z systemu finansowo-księgowego "Trawers" w wersji "5
-x"
Wykonanie kopii bazy danych i plików źródłowych aktualnego systemu UniSoft na
zewnętrznych nośnikach.
Przygotowanie środowiska pracy, instalacja zmodyfikowanej aplikacji na serwerach
dostarczonych przez zamawiającego.
Szkolenie techniczne specjalistyczne dla administratorów systemów infrastruktury
przedsiębiorstwa z działania, zarządzania i serwisowania systemu.
Modyfikację aplikacji UniSoft należy wykonać w następujących technologiach:

część serwerowa: php 5.3

część bazodanowa: mysql ver. 5.0





interfejsy użytkownika: adobe flex 3.0 - 3.5
aplikacje wspomagające (generator PDF417 i QRCode): C#, Java lub
inne
oprogramowanie czytników: Java w środowisku Android

20. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające min 5-letnie doświadczenie w konfikuracji
systemów i programowaniu aplikacji w językach: php, mysql, java, C#, adobe flex.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wymagania:

System CCTV monitoring (5 kamer, rejestrator, dysk) – 1 kpl
Rejestrator – 1 szt.
Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 16 kanałów
Obsługiwana rozdzielczość kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Obsługa kamer innych producentów : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP
Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Onvif : TAK
Pasmo Bitrate : 320 Mbits
Możliwość wyświetlania max. do 16kan.@1080P H.265/H.264 w trybie odtwarzania w
lokalnym GUI Podział okien w loklanym GUI :16
Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD , max. 24TB (max. 8TB każdy) lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt.
SATA/CD-DVD,
eSata : max. 4 HDD(2TB każdy)
Obsługa RAID : brak
Wejścia alarmowe : 16 Wyjścia alarmowe : 6
Wyjścia Video : 2xHDMI,VGA, max. rozdzielczość – 3840x2160
Dźwięk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA
Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)
Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB, eSATA
Wymiary : 1.5U, 440mm×413mm×75mm(W×D×H), 4,3 KG (bez HDD)
Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz,
NVR: 16.7W
Dysk twardy o pojem. 4TB do systemów monitoringu – 1 szt.
Kamery wewnętrzne – 4 szt.
•Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel
•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG 25kl/s przy rozdzielczości 2Mpx (1920×1080);
•Obsługa ICR Dzień/Noc
•Wbudowany obiektyw 2.8 mm
•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów
•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
•Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D)
•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
Kamery zewnętrzne – 1 szt.
•Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
•Kompresja video H.265/H.264/MJPEG •Obsługa trzech strumieni wideo •25kl/s przy 4.0Mpx
(2688×1520)
•Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
•Obsługa ICR Dzień/Noc
•Funkcje DEFOG, ROI, EIS,
•Funkcje inteligentnej detekcji -Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknięcie/pozostawienie
obiektu, Detekcja twarzy,
•Wbudowany obiektyw 3.6 mm
•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 40 metrów
•Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
•Standard IP67
•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
•System montażu Easy Adjustment
•Opcjonalnie puszka montażowa BCS-AT48
uchwyty I puszki dedykowane do kamer - 5.szt.
Obudowa na urządzenia z wyposażeniem – 1szt.
Kabel skrętka komputerowa kat5e - około 350m.
Okablowanie, montaż, uruchomienie, konfiguracja – miejsca montażu wskazane przez
zamawiającego.

Miejsce dostawy:

Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn

min. 24 miesiące
Płatność w terminie do 60 dni od daty dostawy, płatna na podstawie prawidłowo wystawionej
i dostarczonej faktury VAT. Potwierdzeniem dostawy jest podpisany dokument odbioru.
Zamówienia uzupełniające:
Nie przewiduje się.
Zamówienia dodatkowe:
Nie przewiduje się.
Oferty wariantowe i częściowe:
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia:
W terminie do 31 maja 2018 r. Złożenie zamówienia winno nastąpić w terminie do 14 dni od
wyboru oferty.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
Warunki udziału w postępowaniu:
Nie przewiduje się.
Zasady spełnienia i weryfikacji
Nie przewiduje się.
warunków udziału w postępowaniu:
III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert:
Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą:
Cena ofertowa - 100 %
Zasady spełnienia i weryfikacji
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: Kryterium CENA: W kryterium
kryteriów wyboru:
cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cena = P=(Cn/Cb) x 100% x 100 punktów. gdzie: Cn – łączna cena netto najtańszej oferty;
Cb – łączna cena netto badanej oferty Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert
Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku
do przedmiotu zamówienia:
- wzywa Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty;
- termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym
dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego;
- jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę
Wykonawcy.
Podsumowanie:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez
niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym –
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na adres: Zakład Urządzeń
Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o., 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 4.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa: 28.02.2018 r., godz. 09.00.
3. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę
potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Gwarancja:
Warunki płatności:

V. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
Wykonawcą usługi realizowanej w ramach Projektu podlegającej wsparciu nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest
powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia
zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana
może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy;
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
3. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna,
atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które strony nie mają wpływu;
4. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu
zgody.
VII. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:
Opis sposobu ustalenia ceny:
1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie
wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres
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Opis sposobu przygotowania oferty:
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obowiązywania umowy.
Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a
które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w
cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza,
iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów
dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.
Cenę oferty podaje się za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty można podać w polskich złotych, dolarach amerykańskich lub innych
walutach obowiązujących w krajach należących do Unii Europejskiej.
Dla ofert złożonych w polskich złotych:
w formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję –
należny podatek VAT i cenę brutto,
cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości
23%.
Dla ofert złożonych w innych walutach:
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami, tj. w wysokości 23%,
cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
dla potrzeb porównania ofert kwoty wyrażone w innych walutach niż polskie złote
będą przeliczane na polskie złote według kursu średniego opublikowanego przez
Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń
według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank
Polski opublikuje wskazane informacje.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania
ofertowego wraz z załącznikami.
Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami
zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją
treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń
będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych
poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść
czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób
podpisujących ofertę.
Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka)
przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie
rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń
woli w jego imieniu.
Składana oferta wraz załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w
formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
mocodawcę.
Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.
Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być
zaadresowana według poniższego wzoru: "Wdrożenie technologii informacyjnokomunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie
Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o." Koperta, poza oznakowaniem jak
wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem
terminu do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowana z dopiskiem
„ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich
samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z
dopiskiem „WYCOFANE”.
Oferty oznaczone napisem „ZMIANA” będą otwierane w pierwszej kolejności.
Oferty wycofane nie będą otwierane.

Wymagania dotyczące wadium:
Termin związania ofertą:

Nie przewiduje się wniesienia wadium.
Wykonawca jest związany ofertą, przez okres min 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Kary umowne:
Nie przewiduje się.
VIII. Podstawa i tryb postępowania:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś. zł netto.
Wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
IX. Pozostałe informacje:
1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte
kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana
cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może
wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w
formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty
wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa
w części IV. niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego
rozpatrzenia.
7. Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i stronie do publikacji
wskazanej przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs.
9. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
IIX. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

