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Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa depozytora kluczy z niezbędnym oprogramowaniem wraz z jego instalacją
i konfiguracją.
1. Depozytor na klucze wyposażony w 224 gniazda na klucze z wykorzystaniem
(przeniesieniem) 192 gniazd z istniejących depozytorów, znajdujących się u
zamawiającego (obecnie użytkowane).
Do 32 dodatkowych gniazd wymagane dostarczenie breloków i ringów.
2. Bezstykowa kontrola kluczy w gnieździe wykorzystująca technologię „RFID”;
3. Maksymalne wymiary depozytora: 80 cm wysokości/170 cm szerokości/ 30,0 cm
głębokości;
4. Obudowa depozytora wykonana z solidnego metalu.
5. Ręcznie otwierane i zamykane przeszklone przednie drzwi z możliwością wykonania
logo PIWet-PIB;
6. Możliwy wybór koloru szafki;
7. Czytnik kart dostosowany do kart stosowanych w naszym obiekcie - HID
MICROPROX TAG ;
8. Możliwość stosowania kodu PIN zamiast karty zbliżeniowej;
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9. Minimum 7” dotykowy terminal zarządzający LCD (kolor) z aktualnym
oprogramowaniem w języku polskim, dotykową klawiaturą alfanumeryczną i dyskiem
twardym SSD (w pełni obsługiwanym przez system operacyjny depozytora).
10. Wymagana szybka i stabilna praca terminala;
11. Możliwość łączenia w kaskady wielu depozytorów oraz sterowania z poziomu jednego
terminala zarządzającego LCD;
12. Pełna identyfikacja oraz blokada zdeponowanego klucza kodowego w gnieździe
depozytora;
13. Kontrola włożenia klucza do pierwszego wolnego gniazda (funkcja dowolnego zwrotu
klucza w dowolne gniazdo) lub konkretnie wskazanego i podświetlonego;
14. Dostęp tylko do wybranych kluczy w zależności od uprawnień;
15. Zasilanie awaryjne minimum 12 godzin
16. Dodatkowe wyposażenie: przyrząd do zarabiania kluczy; czytnik administratora typu
DESKTOP do identyfikacji breloków (kluczy) – łączność USB współpracujący z
oprogramowaniem do zarządzania depozytorem;
17. Program do zarządzania depozytorem (uprawnień) w języku polskim;
18. Wymagania ogólne dotyczące oprogramowania:
 Nadawanie, odbieranie uprawnień do klucza;
 Program zabezpieczony loginem i hasłem;
 możliwość podglądu wszystkich kluczy, jak również uprawnień użytkowników
do kluczy;
 możliwość tworzenia raportu z depozytora dotyczące kluczy jak i
użytkowników (zdarzenia, lokalizacja, uprawnienia itp.) w zakresie jednego
dnia, miesiąca oraz roku;
 możliwość zapisywania i drukowania raportów;
19. Oprogramowanie dające możliwość zarządzania również istniejącymi depozytorami
(jeden program wspólny dla zamawianego depozytora, jak również istniejących
depozytorów);
20. Szkolenie administratorów z zakresu obsługi i konfigurowania systemu;
21. W czasie trwania gwarancji bezpłatna aktualizacja oprogramowania;
22. Licencja na oprogramowania umożliwia instalację na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych;
23. Dostawa oraz montaż odbędzie się we wskazanym przez zamawiającego miejscu w
siedzibie Zamwiającego w Puławach;
24. Depozytor może być instalowany na „ścianie” typu: cegła, beton oraz podobnych;
25. Doprowadzenie niezbędnego okablowania do miejsca montażu depozytora po stronie
zamawiającego (zasilanie + LAN UTP min. 5 kat)
26. Gwarancja minimum na 24 miesiące.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 uPZP z pominięciem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
oraz zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem udzielania zamówień o wartości
szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki (art.
4 pkt 3 lit e i pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24100 Puławy. tel.: (81) 889 31 00, fax.: (81) 889 33 50.
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Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
zaproszeniu do złożenia oferty, w ofercie Wykonawcy oraz umowie podpisanej z
wybranym Wykonawcą.
2.
Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania stawiane wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie
w wykonywaniu prac polegających na dostawie depozytorów kluczy wraz z instalacją i
konfiguracją (wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat w sposób
należyty minimum 2 prace o wartości minimum 10.000,00 zł. brutto) wraz z potwierdzeniem,
że prace te zostały wykonane w sposób należyty
Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy).
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest
podawanie cen ofert w innych walutach.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.

przedmiotu

Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg druku stanowiącego załącznik nr 1);
- kartę katalogową lub inny dokument zawierający opis oferowanego urządzenia
- oświadczenie wykonawcy o posiadaniu doświadczeniu oraz dokument potwierdzający, że
Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na dostawie
depozytorów kluczy wraz z instalacją i konfiguracją (wykonawca musi wykazać wykonanie w
okresie ostatnich 3 lat w sposób należyty minimum 2 prace o wartości minimum 10.000,00 zł.
brutto)
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz
dokumenty:
- w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
- faksem na nr (81) 889 3350,
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem.
Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał
informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
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Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Bogusz– tel.: (81) 889 32 28, e-mail: Anna Bogusz@piwet.pulawy.pl
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert/wyboru oferty najkorzystniejszej:
–cena –90%,
-długość okresu gwarancji –10%
Według poniższego wzoru:
W= Wpc + Wpg
Gdzie:
Wpc-wartość punktowa w kryterium ceny
Wpg –wartość punktowa w kryterium długość okresu gwarancji
Wpc= najniższa cena/cena oferty badanej x 90% x 100 pkt.
Wpg= długość okresu gwarancji w ofercie badanej/najdłuższa gwarancja spośród złożonych
ofert x 10% x 100 pkt
Warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest
podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru.
Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została przesłana po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu
zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę
kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
Termin i forma składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 05.03.2019 r., godz. 10:00.
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Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą,
przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę depozytora kluczy
DZ-2501/42/19. Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” lub złożyć osobiście w
Kancelarii PIWet-PIB w Puławach.

XVI. Załączniki:
1) Załącznik nr 1- formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadaniu doświadczenia
3) Wzór umowy
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