Jagodzin 06.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie
Jagodzin 30
59-950 Ruszów
NIP: 615-19-67-223
REGON: 020210408
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Dostawie do siedziby zamawiającego, montażu oraz
przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jagodzinie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Główny Element:
1. Stacja Obiektowa DSP 52L, jednostka centralna
2. Radiotelefon w analogowej modulacji współpracujący ze stacja bazowa zlokalizowana na stanowisku
kierowania KP PSP w Zgorzelcu.
3. moduł radiowy SWA-3 do współpracy z systemem DSP-50,
4. moduł GSM DTG-53,
5. manipulator lokalny - 8" ekran LCD dotykowy,
6. akumulator 26 Ah,
7. zasilacz,
8. serwisowe gniazdko 230V,
9. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe,
2.2. Elementy dodatkowe (niezbędne):
2.2.1 Czujnik Faz DKF-3
2.2.2 Zewnętrzna Antena BS
2.3 Instalacja, montaż, materiały, programowanie, szkolenie .
3. Informacje dodatkowe: Stacja Obiektowa winna posiadać następujące funkcje:
1. Sterowanie syrenami mechanicznymi i elektronicznymi,
2. Załączanie określonego zdarzenia na manipulatorze lokalnym w systemie DSP-50 za pomocą modułu
DTG-53 (m.in. wysyłanie wiadomości SMS (indywidualne i grupowe),
3. Alarmowanie (wysyłanie informacji w standardzie POCSAG, STQC) drużyn OSP wyposażonych w pagery
serii DSP-90S z manipulatora lokalnego,
4. Prezentacja aktualnie realizowanego polecenia i przeglądania historii zdarzeń,
5. Wizualizacja stanu pracy modułów DTG-53 i SWA-3,
6. Wizualizacja stanu pracy syreny elektronicznej serii DSE (napięcie akumulatorów, temperatura,
aktualnie odtwarzany alarm / komunikat itp.),
7. Wizualizacja temperatury wewnątrz i na zewnątrz urządzenia (możliwość podłączenia maks. 8
czujników temperatury), napięcia akumulatorów,
8. Możliwość sterowania opcjonalnymi modułami za pomocą magistrali RS-485 / RS-232,
4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części
podwykonawcom.

lub

całości

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.07.2017 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,

zamówienia

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
osp@jagodzin.pl, (temat wiadomości - Oferta: System selektywnego powiadamiania jpoczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie; Jagodzin 30; 59-950 Ruszów do
dnia 13.07.2017 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.07.2017 r.
3. Oferty złożone po terminie 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.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.facebook.com/ospjagodzin/
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oferent może zasięgnąć pod nr telefonu 792272606 r. od
dnia 14.07.2017 r.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji
Szymon Mikołajczyk, tel. 792272606 - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia.
Marcin Papla, tel. 75 7712552- w sprawach związanych z postępowaniem
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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