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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową systemu monitoringu.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), na podstawie wyłączenia określonego w art. 4 pkt 8 tej
ustawy, przy zastosowaniu „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej
równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki”
•

Okres realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

•

Warunki, jakie musi spełniać Wykonawca: Wykonawca musi posiadać koncesję Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie
zabezpieczenia technicznego.

•

Zakres obsługi serwisowej:

1. Naprawa systemu monitoringu:
Usuwanie awarii monitoringu, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii, czas
usunięcia awarii – 7 dni od dnia zgłoszenia awarii.
Usuwanie usterek monitoringu nie będących awarią, czas reakcji serwisu – 72 godziny od
zgłoszenia usterki, czas usunięcia usterki – 14 dni od dnia zgłoszenia usterki.
2. Konserwacja kamer i dysków w rejestratorze:
Konserwacja kamer i dysków w rejestratorze, 2 x rok. Konserwacja obejmuje 20 szt. kamer,
w tym 10 stacjonarnych i 10 obrotowych oraz 2 szt. dysków w rejestratorze.
Oferta musi przedstawiać:
1. cenę brutto za konserwację kamer i dysków w rejestratorze (4 konserwacje w ciagu 24 mcy),
2. cenę brutto za jedną konserwację,
3. cenę brutto za pracę przy usuwaniu awarii lub usterek (za 24 m-ce),
4. cenę brutto za 1 godzinę pracy przy usuwaniu awarii lub usterek.
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Do oszacowania ceny za pracę przy usuwaniu awarii lub usterek należy przyjąć, 5 godzin pracy
w ciągu miesiąca, co daje 120 godzin w okresie 24 m-cy.
Kryterium oceny ofert:
Cena brutto za wykonanie obsługi serwisowej w okresie 24 m-cy – 80%
Cena brutto za pracę przy usuwaniu awarii lub usterek – 20%
Ocena ofert w obu kryteriach zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cena najkorzystniejszej oferty
…………………………………… x …%(przypisany udział, odpowiednio: 80% lub 20%) x 100 pkt. = liczba punktów
Cena oferty badanej

Do oferty proszę dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty lub dokument potwierdzający
prawo do reprezentowania firmy.
Ofertę należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mailem: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl , przetargi@piwet.pulawy.pl
2/ faksem: 081 889 33 50
3/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na obsługę serwisową systemu
monitoringu”
nie później niż do dnia 29.05.2018 r., do godziny 12:00.
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