Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
NIP: 675-000-55-94
REGON: 351081570

Kraków, 31.12.2018

Ldz. 96/AŁI/2018

Zapytanie cenowe
pn. MODERNIZACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU
Nr sprawy: 96/AŁI/2018
I.

II.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowa specyfikacja planowanego zamówienia

Przedmiot zamówienia: Instalacja kompletnego systemu Kontroli Dostępu, która zostanie zrealizowana poprzez
dostawę, montaż, wymianę lub modernizację i konfigurację Systemu Kontroli Dostępu.

Szczegółowy wykaz Zadań wraz z ich minimalną ilością sprzętową i wstępnie oszacowaną długością infrastruktury kablowej
znajduje się poniższej tabeli:

Nr Zadania

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4
(opcjonalne)

Zadanie 5
(opcjonalne)

Opis

Modernizacja KD: instalacja
central Satel ACCO-NT,
wymiana istniejących
kontrolerów i czytników firmy
Unicard na Satel ACCO,
uzupełnienie, naprawa
okablowania.
Ponadto: wymiana 1 czytnika i
kontrolera KD windy, 1 zwrotu
gości, 4 szt. czytników w
kołowrotach z zewnętrzną
cewką oraz integracja z KD
Satel ACCO 3 szt.
bramofurtów,
Modernizacja KD: instalacja
Satel ACCO-NT, podłączenie
istniejących kontrolerów i
czytników Satel ACCO do
sieci, uzupełnienie, naprawa
okablowania.
Modernizacja KD: Uzupełnienie
kontrolerów przejścia Satel
ACCO, (czytniki typu Satel
INT-SCR-BL są zamontowane i
aktualnie współpracują z
centralą satel integra)
podłączenie do magistrali Satel
ACCO i integracja z systemem
KD.
Modernizacja KD: instalacja
central Satel ACCO-NT,
wymiana istniejących
kontrolerów i czytników Unicard
na Satel ACCO, uzupełnienie
okablowania ,naprawa
,integracja z drzwiami
otwieranymi automatycznie.
Modernizacja KD: instalacja
kontrolerów Satel ACCO i
czytników, podłączenie do
magistrali.
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*w tym 10 szt. czytników kart bez klawiatury.
Dodatkowe wymagania zostały opisane w załączniku nr 1 do Zapytania cenowego oraz w projekcie Umowy.

III.

IV.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

1. Termin ważności oferty deklarowany przez Wykonawcę: 21 dni kalendarzowych.
2. W przypadku jeśli we wskazanym terminie Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wówczas Zamawiający uzna za
wiążącą tą, która została złożona jako ostatnia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z realizacji Zadań oznaczonych jako „opcjonalne”.
6. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymywania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane
przez Wykonawcę konto.
Opis sposobu przygotowywania oferty:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do Zapytania cenowego.
Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia załączonego do Formularza ofertowego.
1. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty, która będzie gwarantowała wydatkowanie środków
w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Zamawiający wyznaczył kryterium oceny ofert: cena 100%

V.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

VI.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Zamawiający wymaga składania ofert wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:
oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15.01.2019r. do godz. 12.00.
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 16.01.2019r. do godz. 12.00.

Z Zamawiającym można porozumiewać się pisemnie, wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną:
oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl
VII.

Wizja Lokalna

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w lokalizacji gdzie planowane
są prace związane z realizacja zamówienia. W celu udziału w wizji Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia na
wskazany adres e-mail w pkt. VI do dnia 7.01.2019 roku z wskazaniem nazwy Wykonawcy i nazwisk osób, które wezmą
udział w wizji. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 09.01.2019 r. o godz. 10:00. Osoby, które przybędą na wizję
(wejście od ul. Mogilskiej – recepcja) zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający informuje,
że nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści zapytania, a w trakcie wizji
nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania.
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Informacje dot. 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 Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31571 Kraków;
 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 96/AŁI/2018
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.
U. z 2016r. poz.1764);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
 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.18RODO 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;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
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……………………………………………………………………….

……………………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

miejscowość, data

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

FORMULARZ OFERTOWY 96/AŁI/2018
………………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………...
pełna nazwa Wykonawcy
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………
dokładny adres Wykonawcy
REGON: ………………..…………………………

NIP:

………………………………………

Internet: http://.…………… ………………………

e-mail: ………………………………………

numer kierunkowy: ….……………………………
tel.

…………………………………

faks. ……..…………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego na Kompleksową Modernizację Systemu Kontroli Dostępu, Nr sprawy: 96/AŁI/2018
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:
Numer Zadania zgodny z wykazem w Zapytaniu

Wartość netto

Wartość brutto

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4 (opcjonalne)
Zadanie 5 (opcjonalne)
SUMA:

Oświadczamy że:
1. Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz zapoznaliśmy się z
warunkami zapytania cenowego, projektem umowy w związku z czym nie wnosimy zastrzeżeń i wyrażamy gotowość
przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji przedmiotu zamówienia,
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji świadczenia umownego,
3. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym,
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
5. Akceptujemy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu cenowym i załącznikach do zapytania,
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6. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy,
7. Wyznaczam osobę do kontaktu: ………………………………………………………………………………
tel. ……………………………………………………………………………….………………………….
adres e-mail ………………………………………………………………………………………………..

Złożona oferta zawiera ................... (podać ilość) ponumerowanych stron.

…………………..…miejscowość, dnia………………

……….................................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Miejscowość i data: ………………………………..

…………………..………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Ldz. 96/AŁI/2018

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Złożone do Formularza ofertowego nr 96/AŁI/2018

Na potrzeby złożenia powyższej oferty, oświadczam co następuje:
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - świadom odpowiedzialności karnej z
art. 233 KK.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………….………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

