
 
 

Projekt pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla stacji 
energetycznych i obiektów przemysłowych” Działanie 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Typ 2. 

Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Szczecinek, dnia 20.07.2020 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.1/2020 

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

Telzas Sp. z o.o. 

ul. Bugno 3 

78-400 Szczecinek 

tel. (+48 94) 37 29 750 

fax (+48 94) 37 29 800 

info@telzas.com 

 

Osoba kontaktowa: 

Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem 

telefonu lub e-mailem: 

Adrian Przybyłko 

kom. +48 94 37 29 821  

e-mail: adrian.przybylko@telzas.com  

 

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 instalacji budowy Systemu Ochrony Technicznej 

budynku tj. SSWiA, KD, CCTV (etap V prac) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił minimum 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy.   

 

Kod CPV:  

35121700-5 – Systemy alarmowe 

42961100-1 – System kontroli dostępu 

32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania  

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.  

 

4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny zamówienia 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 

 

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (90) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, 

a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem: 

 

 

Lp. 
Kryterium Maksymalna liczba punktów Waga 

1. Cena 90 pkt. 90% 

2. Termin płatności 10 pkt. 10% 

mailto:info@telzas.com
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gdzie: 

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium 

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych 

C – cena w badanej ofercie 

Z – waga kryterium. 

 

B. W kryterium „Termin płatności” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta zawierająca 

najdłuższy termin płatności za przedmiot zamówienia (liczony w dniach), a każda kolejna oferta 

odpowiednio ze wzorem: 

 

 

[ 

T   

T =   ] x Z 

 Tmax   

 

gdzie: 

T – liczba otrzymanych punktów w kryterium 

Tmax – najdłuższy termin płatności wśród zaproponowanych 

T – termin płatności w badanej ofercie 

Z – waga kryterium. 

 

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił minimum 30 dni od daty wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w 

ramach kryteriów. 

 

6. Termin składania ofert  

27.07.2020 r. do końca dnia 

 

7. Termin realizacji umowy 

11.09.2020 r. 

 

8. 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, 

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 

 

9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
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b) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, 

nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić wykonanie prac oraz inne okoliczności 

zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 

 

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą 

Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. Ponadto do oferty należy załączyć: 

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego, 

2. Karta spełnienia wymagań, stanowiąca załącznik nr 4 do zapytana ofertowego, 

3. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. kartę katalogową. 

 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert. 

 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Telzas Sp. z o.o., ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek lub 

elektronicznej na adres e-mail: mariusz.garsztka@telzas.com nie później niż do dnia 27.07.2020 do końca dnia. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2020 o godz. 12:00 w siedzibie firmy. 

mailto:mariusz.garsztka@telzas.com
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/1.1/2020 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/1.1/2020 z dnia 20.07.2020 dotyczące dostawy materiałów do instalacji 

budowy Systemu Ochrony Technicznej budynku tj. SSWiA, KD, CCTV (etap V prac) zgodnie z Załącznikiem nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego składamy ofertę następującej treści: 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami za cenę: 

 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 

Ilość  

[szt./kpl.] 
Cena jednostkowa 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

1. 
Materiały do prac 

B+R etap V, w tym: 
     

1.1 SSWiA       

1.1.1 

Centrala alarmowa z 

obudową i 

akumulatorem 

1     

1.1.2 Manipulator 5     

1.1.3 Czujka ruchu PIR 18     

1.1.4 
Czujki ruchu PIR + 

MW 
12     

1.1.5 

Sygnalizator 

akustyczno-

optyczny 

3     

1.1.6 Czujka pożarowa: 2     

1.1.7 

Moduł wejść z 

obudową i 

akumulatorem 

4     

1.1.8 

Moduł wyjść (nie 

wymagany, jeśli 

moduły wejść będą 

wyposażone w 

wyjścia) 

2     

1.1.9 

Moduł ethernetowy 

(nie wymagany 

jeżeli, płyta centrali 

ma wbudowany) 

1     

1.2 CCTV      

1.2.1 

Dysk/dyski (łączna 

pojemność min. 16 

TB) 

1     
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1.2.2 
Kamera (na 

zewnątrz)  
16     

1.2.3 Kamera (wewnątrz) 1     

1.2.4 Adapter kamery 17     

1.2.5 Switch 4     

1.2.6 
Zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe 
1 kpl.     

1.3 KD      

1.3.1 
Kontroler z obudową 

i akumulatorem 
7 przejść     

1.3.2 Czytnik zbliżeniowy 7     

1.3.3 
Przycisk wyjścia 

awaryjnego 
7     

1.3.4 Przycisk wyjścia 7     

1.3.5 Elektrozaczep 7     

1.3.6 
Czujnik otwarcia 

drzwi 
7     

1.3.7 Depozytor kluczy 1     

 

2. Oświadczam, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni 

3. Oświadczam, że gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi ………………… miesięcy. 

4. Oświadczam, że termin płatności wynosi ………………… dni od daty wykonania przedmiotu umowy. 

5. Oświadczam, że: 

− zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem 

informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

− w cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

− wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne, 

− dysponuję zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

5.  Termin płatności: 60 dni od daty dostawy. 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego, 

2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. karta katalogowa. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

  (data i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/1.1/2020 
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Telzas Sp. z o.o., 

ul. Bugno 3,  

78-400 Szczecinek 

 

.......................................   

Pieczęć Wykonawcy  Nazwa i adres Zamawiającego 

            

    

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Telzas Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo, przy czym przez 

powiązanie 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. 

 

 

.................................................  ................................................. 

(miejscowość i data)  Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/1.1/2020 

 

KARTA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
Parametr 

Potwierdzenie spełnienia 

parametru 

(proszę wskazać TAK/NIE 

oraz stronę ze specyfikacji 

potwierdzającą spełnienie 

kryterium) 

1. 
Materiały do prac 

B+R etap V, w tym: 
  

1.1 SSWiA    

1.1.1 

Centrala alarmowa z 

obudową i 

akumulatorem 

spełnia wymogi Grade 3  

ma możliwość rozbudowy do minimum 50 wejść  

ma możliwość podziału na minimum 6 stref  

dostępna aplikacja, działająca w środowisku Windows, 

umożliwiająca konfigurację centrali 
 

wyposażona w moduł Ethernetowy (ewentualnie 

moduł podłączony do centrali), 
 

1.1.2 Manipulator 

wyświetlacz LCD  

temperatura pracy minimum -10°C do 50°C  

1.1.3 Czujka ruchu PIR 

zasięg minimum 12 metrów  

zamknięta komora optyczna, uniemożliwiająca 

dostanie się do niej owadów, 
 

1.1.4 
Czujki ruchu PIR + 

MW 

zasięg minimum 15 metrów  

temperatura pracy minimum -20°C do 50°C  

1.1.5 

Sygnalizator 

akustyczno-

optyczny 

przystosowany do pracy na zewnątrz budynku  

zakres temperatury pracy minimum -30°C do +55°C  

natężenie dźwięku minimum 120 dB  

1.1.6 Czujka pożarowa: 

reakcja na zadymienie i szybki wzrost temperatury  

wyjście C/NC  

1.1.7 
Moduł wejść z 

obudową i 
minimum 8 wejść  
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akumulatorem wbudowany zasilacz z możliwością podłączenia 

akumulatora 
 

1.1.8 

Moduł wyjść (nie 

wymagany, jeśli 

moduły wejść będą 

wyposażone w 

wyjścia) 

minimum 4 wyjścia  

obciążalność każdego z wyjść minimum 1A  

1.1.9 

Moduł ethernetowy 

(nie wymagany 

jeżeli, płyta centrali 

ma wbudowany) 

-  

1.2 CCTV   

1.2.1 Dysk/dyski  

przeznaczone do pracy ciągłej  

łączna pojemność minimum 16 TB  

pojemność pojedynczego dysku nie mniejsza niż 8 TB  

1.2.2 
Kamera (na 

zewnątrz)  

rozdzielczość minimum 5 MPx  

doświetlacz IR o zasięgu minimum 40 metrów  

zakres temperatury pracy minimum -30°C do +55°C  

analiza obrazu (detekcja osób, przekroczenie linii itp.)  

klasa szczelności minimum IP66  

do zastosowania na zewnątrz  

zasilanie PoE  

1.2.3 Kamera (wewnątrz) 

rozdzielczość minimum 5 MPx  

doświetlacz IR o zasięgu minimum 20 metrów  

zakres temperatury pracy minimum -20°C do +50°C  

analiza obrazu (detekcja osób, przekroczenie linii itp.)  

klasa szczelności minimum IP66  

zasilanie PoE  
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1.2.4 
Adapter montażowy 

kamery 

przeznaczony do montażu na zewnątrz 

 

dedykowany do modelu zastosowanej kamery 

1.2.5 Switch 

minimum 8 portów PoE  

maksymalna moc sumaryczna minimum 80W  

1.2.6 
Zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe 

zabezpieczenie zarówno linii danych jak i linii PoE  

3 stopnie ochrony  

zgodność z okablowaniem minimum 5e i 6  

1.3 KD   

1.3.1 
Kontroler z obudową 

i akumulatorem 

możliwość pracy autonomicznej  

kontrola stanu przejścia (otwarte/zamknięte)  

dostępna aplikacja działająca w środowisku Windows, 

umożliwiająca konfigurację sterownika 
 

1.3.2 Czytnik zbliżeniowy 

zakres temperatury pracy minimum -30°C do +55°C  

obsługa kart w standardzie Mifare Classic  

1.3.3 
Przycisk wyjścia 

awaryjnego 

2 pary zacisków C/NO/NC  

resetowalny  

1.3.4 Przycisk wyjścia zaciski C/NO/NC  

1.3.5 Elektrozaczep 

rewersyjny  

zapadka z możliwością regulacji  

dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep 

minimum 300 kg 
 

1.3.6 
Czujnik otwarcia 

drzwi 
czujnik magnetyczny (kontaktron)  

1.3.7 Depozytor kluczy 

minimum 40 kluczy, z możliwością rozbudowy o 

kolejne 
 

klucze przechowywane na brelokach, 

identyfikowanych przez depozytor 
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brak możliwości pobrania klucza innego niż przypisany 

danemu użytkownikowi 
 

pełna historia zdarzeń (użytkownik, data i godzina 

pobrania oraz zwrotu klucza, itp.) 
 

czytnik kart w standardzie Mifare Classic  

zasilanie awaryjne - akumulator (minimum 24 godziny 

pracy przy braku zasilania głównego) 
 

 


