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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Wykaz urządzeń systemu CCTV

Lp.
Nazwa urządzenia
Model komponentu
Ilość sztuk

Rejestrator Samsung 

SRD 1670DC
1
	

Monitor AOC
12475PXQU
1
	

Monitor PHILIPS 
273U5LHB
1
	

Klawiatura SAMSUNG 
SSC 5000
1
	

Kamera wewnętrzna MINTRON 
MTV-73X11HP
4
	

Kamera wewnętrzna BOSCH 
LTC0465/11
1
	

Kamera wewnętrzna TAYAMA 
C3804-01A1
1
	

Kamera wewnętrzna MINTRON 
MTV-63V3HP
1
	

Kamera zewnętrzna BOSCH 
LTC0495/51
1
	

Kamera zewnętrzna 
NVAHD-2DN5100MC-3 z obiektywem NVL-3MP660D/IR
1
	

Kamera zewnętrzna obrotowa SAMSUNG 
SCP3430HP
1
	

Kamera zewnętrzna obrotowa BOSCH 
ENVE230MT
1
	

Kamera zewnętrzna obrotowa SAMSUNG
SCP3430HP
1
	

Zasilacz awaryjny UPS FIEDELTRONIC 
Ares 1600 Rack
1
	

Rejestrator Samsung

SRD1673D
1
	

Monitor Samsung 
SMT-1934
1
	

Zasilacz mini
UPS Rack 
ETA 1600VA
1
	

Kamera kopułkowa
SCV-2081RP
3
	

Kopułowa kamera analogowa + zasilacz 12V

MDC-8220VTD Microdigital
1


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wykaz urządzeń SSWiN i SKD

Lp.
Nazwa urządzenia
Model komponentu

Ilość sztuk

Centrala SSWiN + KD
ATS 4099
1
	

Moduł – interfejs RS232, wyposażenie centrali
ATS 1801
1
	

Moduł – rozszerzenie pamięci 1MB, wyposażenie centrali
ATS 1830
1
	

Moduł wyjść przekaźnikowych 
ATS 1811
2
	

Klawiatura systemowa
ATS 1100
1
	

Moduł 8 wejść linii dozorowych
ATS 1202
4
	

Moduł 8 wejść linii dozorowych z zasilaczem
ATS 1201
1
	

Akumulator 12V/17Ah, wyposażenie MZD2

1
	

Moduł kontroli dostępu i 16 wejść linii dozorowych
ATS 1250
1
	

Akumulator 12V/17Ah, wyposażenie MZD 5

1
	

Moduł kontroli dostępu i 8 wejść linii dozorowych
ATS 1251
1
	

Akumulator 12V/17Ah, wyposażenie MZD 6

1
	

Czytnik kart zbliżeniowych 
ATS 1192
2
	

Przycisk ewakuacyjny
DMN700G
1
	

Elektrorygiel rewersyjny 12CDC
DES07R-12DU
1
	

Czytnik kart zbliżeniowych 
ATS 1190
2
	

Przycisk ewakuacyjny
DM700G
1
	

Elektrorygiel rewersyjny
12VDC
1
	

Czujka PIR szerokokątna z antymaskingiem 
EV435AM
15
	

Czujka PIR kurtynowa z antymaskingiem
EV455AM
3
	

Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny
AS610
1
	

Czujka PIR kurtynowa dalekiego zasięgu zewnętrzna.
LX802N
3
	

Czujka PIR kurtynowa dalekiego zasięgu zewnętrzna
BOSCH DS 778
1
	

Czujka PIR szerokokątna, zewnętrzna 
LX402
4
	

Czujka PIR kurtynowa dalekiego zasięgu zewnętrzna
IS392H SN: 164634007
1
	

Czujka PIR kurtynowa dalekiego zasięgu zewnętrzna
IS392H SN: 164634065
1
	

Kontaktron drzwiowy 
DC
15
	

Czujka PIR kurtynowa dalekiego zasięgu zewnętrzna
IS392H SN: 164634064
1
	

Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny
MOS-20
1
	

Czujka PIR kurtynowa dalekiego zasięgu zewnętrzna
IS392H SN: 164634063
1
	

Czujka PIR kurtynowa 
OPTEX
4
	

Stanowisko komputerowe do wizualizacji stanu systemu z programem
Program komputerowy: TYTAN oraz KOMPLEX
1
	

Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 32 wejść i wyjść

1
	

Manipulator LCD (typ I; zielone podświetlenie)


1
	

Ekspander czytników kart zbliżeniowych, pastylek DALLAS

1
	

Czytnik LECTUS duo 3000 C
 MiFare classic
2
	

Elektrozaczep 
138.13 Profix2 (NO; 12V DC)
1
	

Cyfrowa czujka ruchu (uchwyt w komplecie) 
aktywny antymasking IR, GRADE 3
2
	

Magnetyczny kontaktron
EN-grade 3
1
	

Zasilacz buforowy, impulsowy 
12 V DC / 4 A
1
	

Akumulator 
12V/7.2Ah
1
	

Akumulator 
12V/17 Ah
1
	

Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny

1
	

Czytnik USB MIFARE Classic/Ultralight do programowania kart

1
	

Przycisk napadowy 
Grade 3
1
	

Przycisk ewakuacyjny
D-108
1
	

Moduł komunikacyjny 
TCP/IP ETHM-1 Plus
1
	

Detektor sejsmiczny
ATM Grade 3
1

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Harmonogram
 wykonywania przeglądów okresowych Systemu bezpieczeństwa
 w obiekcie Infrastruktury UKE w Boruczy, 05-282 Strachówka, pow. Wołomin, woj. mazowieckie
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…

	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 4 do zapytania ofertowego

Zakres czynności realizowanych 
podczas wykonywania przeglądów okresowych
Systemu bezpieczeństwa
 w obiekcie Infrastruktury UKE w Boruczy, 05-282 Strachówka, pow. Wołomin, woj. mazowieckie 
do Umowy nr ………………… z dnia …………………..2021.


System sygnalizacji włamania i napadu i System kontroli dostępu (SKD)
- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu SSWiN i SKD 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,
- 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.



System telewizji dozorowej (CCTV)
- sprawdzenie ciągłości działania zasilania podstawowego,
- sprawdzenie jakości zarejestrowanego obrazu z kamer,
- korekcja ostrości oraz pola widzenia zgodnie z wytycznymi użytkownika,
- sprawdzenie zgodności rozmieszczenia urządzeń z dokumentacją powykonawczą, w przypadku zmian w konfiguracji urządzeń aktualizacja dokumentacji,
- 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.Strona 14 z 14


Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Protokół
 odbioru z realizacji przeglądu okresowego Systemu bezpieczeństwa 
w dniach od ………. do…………
w obiekcie Infrastruktury UKE w Boruczy, 05-282 Strachówka, pow. Wołomin, woj. mazowieckie


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


Czynności sprawdzające: 
Wynik P / N*
Uwagi**
sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu SSWiN i SKD 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


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







 
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


korekcja ostrości oraz pola widzenia zgodnie z wytycznymi użytkownika 


sprawdzenie zgodności rozmieszczenia urządzeń z dokumentacją powykonawczą, w przypadku zmian w konfiguracji urządzeń aktualizacja dokumentacji


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




Wnioski i zalecenia:




Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy 							Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego

data i podpis 											data i podpis














Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Protokół
 z wykonywanych napraw w ramach umowy nr…………………………………………………..z dnia ………………….. 
w zakresie dotyczącym awarii systemu CCTV, SSWiN, SKD, 
w obiekcie Infrastruktury UKE w Boruczy, 05-282 Strachówka, pow. Wołomin, woj. mazowieckie 
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 7 do zapytania – wzór formularza ofertowego
NR SPRAWY:
BA.WZP.26.5.27.2021.1
WYKONAWCA:

……………………..……………………………………………..

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

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

......................……………………………………………..
(telefon, faks, NIP, numer REGON)
ZAMAWIAJĄCY:
SKARB PAŃSTWA -
URZĄD KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
UL. GIEŁDOWA 7/9
01-211 WARSZAWA
Działając w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferuję 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), w obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, 05-282 Strachówka, pow. Wołomin, woj. mazowieckie, a także naprawę tych systemów. Uaktualnienie dokumentacji powykonawczej.

oświadczam, że:

	akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego zapytania, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zapytania ofertowego,
	gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zapytania, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zapytania ofertowego,
	Cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi:

Lp.
Przedmiot zamówienia
Liczba przeglądów
Cena jednostkowa brutto w PLN
Wartość brutto w PLN
(pozycja 3x4)
1
2
3
4
5
1.
Przeglądy okresowe
4
………………..
………………..

	zamówienie wykonam w terminie określonym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym,
	w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści uzgodnionej z Zamawiającym zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego,
	składam niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej Wykonawca skreśla niepotrzebne.,
	oświadczam, 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 własnoręczny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

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




