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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Wykaz urządzeń systemu CCTV

Lp.
Nazwa urządzenia
Model komponentu/Nr urządzenia
Ilość sztuk

Macierz dyskowa

SUPERMICRO 825TQC-R740LPB
1
	

Kamera IP kopułkowa 1080p, wewnętrzna, f=(3.3-10mm), IR~15m,
iDNR, temp.pracy(-20+50)°C
Flexidome IP 5000 HD
18
	

Oprogramowanie BVC licencja podstawowa na 16 kamer
-
1
	

Oprogramowanie BVC licencja rozszerzająca o 1 kamerę na jedno
stanowisko
-
1
	

Switch 8 portowy 1000Mb/s, PoE
-
2
	

Switch 24 portowy 1000Mb/s, PoE
-
2


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wykaz urządzeń SSWiN

Lp.
Nazwa urządzenia
Model komponentu

Ilość sztuk

Panel główny MAP 5000 ze zintegrowanym
komunikatorem IP
ICP-MAP5000-COM
1
	

Zasilacz MAP 150W (do 32 na system)
IPP-MAP0005-2
2
	

Obudowa główna systemu MAP (zestaw z blokiem
zacisków AC, tamperem i zamkiem).
Może pomieścić 1xICP-MAP5000-2, 1xICPMAP0007-2, 1xIPP-MAP0005-2, 4xICP-MAP0010,
1xICP-MAP0020, maksymalnie 2x akumulator
40Ah
ICP-MAP0111
1
	

Akumulator bezobsługowy 12V pojemność 40Ah
Aku_12_40
3
	

Czujka PIR Professional Series LSN, Antymasking
wielopunktowy, 16m x 22m (10,525 GHz), Pobór
prądu LSN <5mA
ISP-PPR1-WA16G
16
	

Czujnik zbicia szyby AD 800-AM
AD 800-AM
4
	

Panel sterowania MAP, manipulator, kolorowy
ekran dotykowy (do 32 na system)
IUI-MAP0001-2
7
	

Moduł pętli LSN (do 8 na system)
ICP-MAP0010
2
	

Dodatkowa obudowa rozszerzeń MAP (zestaw z
blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem).
Może pomieścić 1xICP-MAP0005-2, 2xICPMAP0010, maksymalnie 2xakumulator 18Ah)
ICP-MAP0120
1
	

Akumulator bezobsługowy 12V Pojemność 17Ah
certyfikat VDS
PS12170VDS
5
	

Przycisk napadowy w technologii LSN
4998117564
8
	

Moduł LSN do linii konwencjonalnych 6 wejść i 4
wyjścia
ISP-EMIL-120
16
	

Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
CEQURA. zgodność z GRADE3
BCCEQSUPBK/CL/G3
1
	

Obudowa do sygnalizatora akustyczno-optycznego
CEQURA. Zgodność z GRADE3
BCCEQ/COV/PC/WH
1
	

Wewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
GRADE3
SO/PICCOLO/WR/G3
4
	

PSBEN 13,8V/3A/17Ah/EN(305x305x98
1,4A/13,8VDC-dla stopnia 1,2; 0,56A/13,8VDC-dla
stopnia 3;3A/13,8VDC-dla ogólnego zastosowania,
tamper: 2xNC, 17Ah, EPS, PSU, APS)
PSBEN3012C
3
	

PSBEN 13,8V/5A/40Ah/EN
(330x350x178, 3,33A/13,8VDC-dla stopnia 1,2;
1,33A/13,8VDC-dla stopnia 3;
5A/13,8VDC-dla ogólnego zastosowania, tamper:
2xNC, 40Ah, EPS, PSU, APS)
PSBEN5012D
1
	

Kontaktron nawierzchniowy szczelina 25mm,
zaciski śrubowe
MC470
16
	

Kontaktron boczny ze stykiem sabotażowym (biały)
S-4
31


Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wykaz urządzeń SKD

Lp.
Nazwa urządzenia
Model komponentu
Ilość sztuk
1.
Serwer SKD
DELL PowerEdge R230 4x3.5” Xeon E3-1220 v6 PERC H330 iDrac8 Exp. DVD-RW 2NBD + szyny
1
2.
AMC2 Kontroler 4 Wiegand z Kartą CF

APC-AMC2-
4WCF
6
3.
AMC2 płyta rozszerzeń 4 porty WiegandIF
API-AMC2-4WE
6
4.
AMC Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką
APS-PSU-60
9
5.
AMC obudowa z 1 szyną DIN
AEC-AMC2-UL1
6
6.
AMC obudowa z 2 szynami DIN
AEC-AMC2-UL2
3
7.
Czytnik kart Mifare 900NWNTEK00XXX HID Czytnik
R10 SE Mifare/DESFire
-
47
8.
Programator kart
CP 1000
1
9.
Przycisk ewakuacyjny z szybką zielony, wymiary: 87,5 x
87,5 x 60mm
APWK
26
10.
Przycisk wyjścia z symbolem klucza (montaż na
powierzchniowy)
4710760047
5
11.
Akumulator bezobsługowy 12V Pojemność 7Ah

18
12.
Czytnik administracyjny

1
13.
Sterownik radiowy 1-kanałowy z dwoma pilotami T-2
(maks. 16 pilotów)
RE-1K
2
14.
Zamki elektromagnetyczne 12VDC rewersyjne (dostarczone
przez wykonawcę stolarki drzwiowej)

28


Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wykaz urządzeń INTERKOM

Lp.
Nazwa urządzenia
Model komponentu
Ilość sztuk
1.
2N Helios IP Base z kamerą – 1 przyciskowy – czarny
-
3
2.
2N Helios IP Base z kamerą – 2 przyciskowy – czarny
-
12
3.
Telefon GXV 3275 Multimedia IP z 7” ekranem dotykowym,
Android, WiFi, PoE
-
20
4.
Centrala VoIP Grandstream UCM 6204
-
1
5.
Switch 8 portowy PoE
-
8































Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Wykaz urządzeń BIS

Lp.
Nazwa komponentu
Model komponentu
Ilość sztuk
1.
BIS 4.4 Pakiet podstawowy
BIS-BGENB44
1
2.
Automation Engine Pakiet podstawowy 
BIS-FACEBPA44
1
3.
Video Engine pakiet podstawowy
BIS-FVIEBPA44
1
4.
ACE pakiet podstawowy
BIS-FACEBPA44
1
5.
Licencja na 1 dodatkowego operatora
BIS-XGEN1CLI44
1
6.
Stacja robocza HDD, VGA, monitor 21", KBD, mysz
-
2
7.
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
-
1


Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

Harmonogram
 wykonywania przeglądów okresowych Systemu bezpieczeństwa
 w budynku UKE, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
do Umowy nr ………………… z dnia …………………..2021.

	Terminy realizacji przeglądów okresowych Systemu bezpieczeństwa*


- I Przegląd okresowy : 	od ….  – do…
- II Przegląd okresowy		od ….  – do…
- III Przegląd okresowy	od ….  – do…
- IV Przegląd okresowy	od ….  – do…
- V Przegląd okresowy		od ….  – do…
- VI Przegląd okresowy	od ….  – do…
- VII Przegląd okresowy	od ….  – do…
- VIII Przegląd okresowy	od ….  – do…

	Kontakt do serwisu

	adres:					………………………………
	telefon stacjonarny/komórkowy: 	……………………….………
	faks:					………………………………

c) e-mail:					 ………………………………




















*Terminy przeglądów okresowych systemów mogą ulec zmianie w trakcie trwania Umowy za zgodą stron

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

Zakres czynności realizowanych 
podczas wykonywania przeglądów okresowych
Systemu bezpieczeństwa
 w budynku UKE, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
do Umowy nr ………………… z dnia …………………..2021.


System sygnalizacji włamania i napadu 
- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu SSWiN w zakresie określonym w dokumentacji technicznej (w szczególności zależności współdziałania poszczególnych stref 
i urządzeń), wykonanie testów funkcjonalnych – testów zadziałania,
- sprawdzenie ciągłości działania zasilania podstawowego i sprawności zasilania awaryjnego; (w tym akumulatorów),
- sprawdzenie poprawności działania akustycznych oraz optycznych sygnalizatorów alarmowych,
- sprawdzenie czujników systemu,
- sprawdzenie mocowania czujek do podłoża (uchwytów, ścian); szczególnie dotyczy to stref ogólnego i ograniczonego dostępu oraz znajdujących się poza pomieszczeniami (płaszczyzna ścian),
- sprawdzenie trybu pracy urządzeń wg wskazań paneli sterujących (szyfratorów, aplikacji PC),
- sprawdzenie działania przycisków sygnalizacji napadu,
- kontrola połączeń kablowych.

System kontroli dostępu 
- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu SKD w zakresie określonym w dokumentacji technicznej, w szczególności testów zadziałania i funkcjonalnych,
- sprawdzenie ciągłości działania zasilania podstawowego i sprawności zasilania awaryjnego; (w tym akumulatorów),
- sprawdzenie mocowania czytników do podłoża,
- sprawdzenie działania przycisków otwierających wyjścia z czytnikami działającymi jednostronnie,
- sprawdzenie trybu pracy urządzenia wg wskazań paneli sterujących aplikacji PC),
- sprawdzenie działania przycisków ewakuacyjnych w przypadku, gdy SKD nie współpracuje z systemem ppoż.,
- kontrola połączeń kablowych,
- sprawdzenie poprawności działania aplikacji rozszerzonego raportowania: Raport R1 – rejestr przejść przez punkty kontrolne SKD, Raport R2 – rejestr aktywności kart SKD UKE i R3 – rejestr gości. 


System telewizji dozorowej 
- sprawdzenie ciągłości działania zasilania podstawowego,
- sprawdzenie jakości zarejestrowanego obrazu z kamer rejestrujących punkty newralgiczne,
- korekcja ostrości oraz pola widzenia zgodnie z wytycznymi użytkownika,
- sprawdzenie mocowania reflektorów podczerwieni,
- sprawdzenie trybu pracy urządzeń rejestrujących na podstawie wskazań paneli sterujących informujących o trybie pracy urządzeń,
- sprawdzenie jakości obrazu i pola obserwacji na monitorze,
- sprawdzenie/wymiany nośników w urządzeniu rejestrującym,
- kontrola połączeń kablowych,
- czyszczenie obiektywów kamer, oraz macierzy w szczególności wentylatorów.

System integracji BIS

- sprawdzenie trybu pracy urządzenia wg wskazań aplikacji PC,
- oczyszczenie z kurzu szafy serwerowej, serwera oraz stacji roboczej (głównej oraz w recepcji) w szczególności wentylatorów,
- kontrola logów systemowych,
- czynności konserwacyjne systemu operacyjnego – w tym jego aktualizacja,
- aktualizacja zainstalowanych aplikacji do wyższych wersji (w przypadku dostępnych darmowych aktualizacji),
- aktualizacja aplikacji systemowych routerów,
- korekta ustawień systemowych w celu optymalizacji pracy systemu BIS,
- drobne korekty ustawień systemu BIS zgodnie z zaleceniami Użytkownika,
- aktualizacja kopii bezpieczeństwa z aktualnymi nastawami,
- weryfikacja i diagnostyka pracy serwera,
- Kontrola zasilania i temperatury szafy serwerowej.


SYSTEMU INTERCOM

- sprawdzenie trybu pracy urządzenia wg wskazań aparatów VoIP,
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych/zadziałania urządzeń systemów intercom oraz aparatów VoIP,
- kontrola mocowania kaset intercom do podłoża,
- czyszczenie kaset intercom,
- aktualizacja oprogramowania centrali VoIP,
- korekta i optymalizacja ustawień sieciowych i centrali VoIP,
- aktualizacja aplikacji systemowych routerów oraz innych urządzeń – w przypadku dostępu do darmowych aktualizacji,
- drobne korekty ustawień systemu intercom i VoIP zgodnie zaleceniami Użytkownika,
- wykonanie kopii bezpieczeństwa z aktualnymi nastawami sieciowymiStrona 22 z 24


Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego
Protokół
 odbioru z realizacji przeglądu okresowego Systemu bezpieczeństwa 
w dniach od ………. do…………
w budynku UKE, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa


Przegląd nr ………..


Zgodnie z warunkami Umowy nr ………………….. z dnia ………………………….. zawartej pomiędzy ……………………………. a Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej, przeprowadzono odbiór częściowy przedmiotu zamówienia obejmujący przegląd okresowy od dnia …………… do dnia ……………….












SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN)
Data przeglądu

Dane personalne osoby dokonującej przeglądu i czytelny podpis


Czynności sprawdzające: 
Wynik P / N*
Uwagi**
sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu SSWiN w zakresie określonym w dokumentacji technicznej (w szczególności zależności współdziałania poszczególnych stref i urządzeń), wykonanie testów funkcjonalnych – testów zadziałania 


sprawdzenie ciągłości działania zasilania podstawowego i sprawności zasilania awaryjnego; (w tym akumulatorów)


sprawdzenie poprawności działania akustycznych oraz optycznych sygnalizatorów alarmowych,


sprawdzenie czujników systemu,


sprawdzenie mocowania czujek do podłoża (uchwytów, ścian); szczególnie dotyczy to stref ogólnego i ograniczonego dostępu oraz znajdujących się poza pomieszczeniami (płaszczyzna ścian,)


sprawdzenie trybu pracy urządzeń wg wskazań paneli sterujących (szyfratorów, aplikacji PC) 


sprawdzenie działania przycisków sygnalizacji napadu


kontrola połączeń kablowych


* P – wynik pozytywny
 N – wynik negatywny
** obligatoryjnie wypełnić w przypadku wyniku negatywnego


Czytelny podpis osoby ze strony Zamawiającego nadzorującej przebieg prac
Wnioski i zalecenia:


Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy 							Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego

data i podpis 											data i podpis















SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (SKD)
Data przeglądu
Dane personalne osoby dokonującej przeglądu i czytelny podpis
 
 


Czynności sprawdzające: 
Wynik P / N*
Uwagi**
sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu SKD w zakresie określonym w dokumentacji technicznej, w szczególności testów zadziałania i funkcjonalnych 


sprawdzenie ciągłości działania zasilania podstawowego i sprawności zasilania awaryjnego; (w tym akumulatorów)


sprawdzenie mocowania czytników do podłoża 


sprawdzenie działania przycisków otwierających wyjścia z czytnikami działającymi jednostronnie,


sprawdzenie trybu pracy urządzenia wg wskazań paneli sterujących aplikacji PC) 


sprawdzenie działania przycisków ewakuacyjnych w przypadku, gdy SKD nie współpracuje z systemem ppoż.


kontrola połączeń kablowych


sprawdzenie poprawności działania aplikacji rozszerzonego raportowania: Raport R1 – rejestr przejść przez punkty kontrolne SKD, Raport R2 – rejestr aktywności kart SKD UKE i R3 – rejestr gości


* P – wynik pozytywny,
 N – wynik negatywny,
** obligatoryjnie wypełnić w przypadku wyniku negatywnego, 
Czytelny podpis osoby ze strony Zamawiającego nadzorującej przebieg prac



 

Wnioski i zalecenia:




Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy 							Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego

data i podpis 											data i podpis












SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)
Data przeglądu
Dane personalne osoby dokonującej przeglądu i czytelny podpis
 
 


Czynności sprawdzające: 
Wynik P / N*
Uwagi**
sprawdzenie ciągłości działania zasilania podstawowego,


sprawdzenie jakości zarejestrowanego obrazu z kamer rejestrujących punkty newralgiczne 


korekcja ostrości oraz pola widzenia zgodnie z wytycznymi użytkownika 


sprawdzenie mocowania reflektorów podczerwieni 


sprawdzenie trybu pracy urządzeń rejestrujących na podstawie wskazań paneli sterujących informujących o trybie pracy urządzeń,


sprawdzenie jakości obrazu i pola obserwacji na monitorze


sprawdzenie/wymiany nośników w urządzeniu rejestrującym 


kontrola połączeń kablowych


czyszczenie obiektywów kamer, oraz macierzy w szczególności wentylatorów


* P – wynik pozytywny,
 N – wynik negatywny,
** obligatoryjnie wypełnić w przypadku wyniku negatywnego, 
Czytelny podpis osoby ze strony Zamawiającego nadzorującej przebieg prac



 

Wnioski i zalecenia:




Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy 							Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego

data i podpis 											data i podpis














SYSTEM INTEGRACJI BIS
Data przeglądu
Dane personalne osoby dokonującej przeglądu i czytelny podpis
 
 


Czynności sprawdzające: 
Wynik P / N*
Uwagi**
sprawdzenie trybu pracy urządzenia wg wskazań aplikacji PC, 


oczyszczenie z kurzu szafy serwerowej, serwera oraz stacji roboczej (głównej oraz w recepcji) w szczególności wentylatorów


kontrola logów systemowych 


czynności konserwacyjne systemu operacyjnego – w tym jego aktualizacja 


aktualizacja zainstalowanych aplikacji do wyższych wersji (w przypadku dostępnych darmowych aktualizacji)


aktualizacja aplikacji systemowych routerów 


korekta ustawień systemowych w celu optymalizacji pracy systemu BIS 


drobne korekty ustawień systemu BIS zgodnie z zaleceniami Użytkownika 


aktualizacja kopii bezpieczeństwa z aktualnymi nastawami


weryfikacja i diagnostyka pracy serwera 


Kontrola zasilania i temperatury szafy serwerowej


* P – wynik pozytywny,
 N – wynik negatywny,
** obligatoryjnie wypełnić w przypadku wyniku negatywnego, 
Czytelny podpis osoby ze strony Zamawiającego nadzorującej przebieg prac



 

Wnioski i zalecenia:






Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy 							Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego

data i podpis 											data i podpis










SYSTEMU INTERKOMOWEGO I VoIP
Data przeglądu
Dane personalne osoby dokonującej przeglądu i czytelny podpis
 
 


Czynności sprawdzające: 
Wynik P / N*
Uwagi**
sprawdzenie trybu pracy urządzenia wg wskazań aparatów VoIP 


przeprowadzenie testów funkcjonalnych/zadziałania urządzeń systemów interkomowego oraz aparatów VoIP


kontrola mocowania kaset interkomowych do podłoża


czyszczenie kaset interkomowych 


aktualizacja oprogramowania centrali VoIP


korekta i optymalizacja ustawień sieciowych i centrali VoIP


aktualizacja aplikacji systemowych routerów oraz innych urządzeń – w przypadku dostępu do darmowych aktualizacji


 drobne korekty ustawień systemu interkomowego i VoIP zgodnie zaleceniami Użytkownika 


wykonanie kopii bezpieczeństwa z aktualnymi nastawami sieciowymi


* P – wynik pozytywny,
 N – wynik negatywny,
** obligatoryjnie wypełnić w przypadku wyniku negatywnego, 
Czytelny podpis osoby ze strony Zamawiającego nadzorującej przebieg prac



 
Wnioski i zalecenia:





Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy 							Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego

data i podpis 											data i podpis















Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego
Protokół
 z wykonywanych napraw w ramach umowy nr…………………………………………………..z dnia ………………….. 
w zakresie dotyczącym awarii systemu CCTV, SSWiN, SKD, INTERKOM, BIS w budynku centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykonanych w dniu …………………………, 


Przebieg zdarzeń:
zgłoszenie awarii systemu ………:  	data: ……….. godzina: ………...   Sposób zgłoszenia: ………………………. Opis objawu awarii 
……………………………………………………………………. 
	podjęcie działań:				data …………... godzina ………..   Opis podjętych działań  ………………………………………………..
 ustalenie przyczyn i sposób usunięcia awarii: 	data i godzina zakończenia serwisu ……………………... Opis ………………………………...

	 ocena stanu technicznego po naprawie: 	Opis ………………………………………………………………………………………………………………… 


Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy 							Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego

data i podpis 											data i podpisZałącznik nr 10 do zapytania – wzór formularza ofertowego
NR SPRAWY:
BA.WZP.26.5.4.2021.1
WYKONAWCA:

……………………..……………………………………………..

……………………..……………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy(ów)

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

......................……………………………………………..
(telefon, faks, NIP, numer REGON)
ZAMAWIAJĄCY:
SKARB PAŃSTWA -
URZĄD KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
UL. GIEŁDOWA 7/9
01-211 WARSZAWA
Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa obejmującego: system telewizji dozorowej (CCTV), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system kontroli dostępu (SKD), INTERCOM oraz integratora Building Integration System (BIS), zainstalowanych w budynku centrali UKE w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9, 01-211 Warszawa.


oświadczam(y), że:

	akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego zapytania, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zapytania ofertowego,
	gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zapytania, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zapytania ofertowego,

Wartość zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w pkt 2 niniejszego zapytania wyniesie:
Lp.
Przedmiot ustalenia wartości
Cena netto w PLN
Cena brutto w PLN
1.
Cena za jeden przegląd okresowy


2.
Cena za realizację zamówienia
(8 razy cena jednego przeglądu okresowego)



	całkowita cena brutto mojej (naszej) oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia 
w zakresie przedmiotowego zapytania wynosi maksymalnie: ………………………………. PLN (słownie: ………………………………………………..…………………………………………………………..…………, …….. groszy);
	zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym,
	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści uzgodnionej z Zamawiającym zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego,
	składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej Wykonawca skreśla niepotrzebne.,
	oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO rozporządzenie 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). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________ 

Nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________
	
Adres:  ____________________________________________________________________________     
Telefon: ____________, Adres e-mail: _________________________, Faks:_________________



........................................................................................................
                                 (data, miejscowość, podpis(y)

*Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub podpis(y) kwalifikowanym(i) podpisem(ami) elektronicznym(i) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA: Formularz ofertowy musi zostać podpisany przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
	zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru   lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i
	 pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty.



 Wykaz wykonanych usług/zamówień potwierdzony referencjami. 

L.p.
Nazwa Wykonawcy (Podmiotu) usługi (zamówienia)
wykazującego spełnianie warunku
(nazwa, adres)

Nazwa usługi (zamówienia)

Opis przedmiotu usługi (zamówienia)
Informacje potwierdzające spełnienie „Zdolność do wykonywania przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa”
Adres miejsca
wykonywania usługi (zamówienia)
Data wykonania usługi
(zamówienia) od - do
Odbiorca usługi (zamówienia)
(nazwa, adres)





Początek
Dzień/miesiąc/rok
Koniec
Dzień/miesiąc/rok

1.









2.









3.








4.








Zgodnie z punktem 11.3 Zapytania ofertowego Wykonawca załącza do oferty dowody dotyczące wyżej wykazanych usług (zamówień), określających, czy te usługi (zamówienia) zostały wykonane należycie.


                                                                                                                                               ........................................................................................................
 (podpis,  miejscowość, data)




