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  Łomża dnia 21 09.2021r. 
 

Istotne warunki zamówienia 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża 

Tel. 086 215 59 53  

Fax. 086 215 66 01 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Dostawa elementów monitoringu wizyjnego CCTV na potrzeby PWSIiP w Łomży. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem dostawy są: 

lp. produkt ilość 

1 Kamera IP wewnętrzna typ 1 57 

2 Kamera IP wewnętrzna typ 2 17 

3 Kamera IP zewnętrzna 16 

4 Rejestrator IP NVR 3 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1. 

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  

1. W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności urządzeń przetwarzających obraz 

Zamawiający wymaga aby kamery i rejestratory pochodziły od tego samego producenta. 

2. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są: 

- mgr inż. Leszek Laskowski, tel. 862155957, 

- mgr inż. Tomasz Skrodzki, tel. 862155497 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert dokonany zostanie na podstawie 

ustalonych kryteriów, tj.:  

• najniższej ceny (C), stanowiącej 90% wartości oferty, 

• okresu gwarancji (G), stanowiącej 10 % wartości oferty, przy czym za 24 miesiące gwarancji 

Wykonawca uzyska 0 punktów, a maksymalną ilość punktów uzyska oferta Wykonawcy, który 

zadeklaruje co najmniej 36 miesięczny lub dłuższy okres gwarancji. 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:  

a) Punkty za kryterium Cena:  

Cena – 90 %  

Maksymalną liczbę punktów (90) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą 

cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:  
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C = CN/COB  x 90% x100 

gdzie:  

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę 

CN – najniższa zaoferowana Cena,  

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej 

b) Punkty za kryterium Okres gwarancji  

Okres gwarancji  – 10% 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium okres gwarancji zostanie 

dokonane na podstawie poniższego podziału: 

− wymagany okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt  

− okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy – 10 pkt  

Uwaga:  Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca winien podać w 

formularzu ofertowym udzielany okres gwarancji. Zamawiający nie przewiduje okresów 

gwarancji liczonych w miesiącach innych niż pełno roczne tj. 24, 36 i więcej miesięcy. Podan ie 

okresu gwarancji mniejszego niż 24 miesiące lub brak jego podania w formularzu ofertowym 

będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium Okres gwarancji to 10,00 pkt 

4. Termin wykonania zamówienia - nie później niż 21 dni od daty umowy (wzór w załączniku nr 

3). 

5. Termin płatności – 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT 

wystawionej na podstawie podpisanego bez uwag protokołu odbioru. 

IV. Sposób złożenia oferty: 

Skan wypełnionej i podpisanej oferty (Załącznik nr 2) należy przesłać na adres email: 

dsk@pwsip.edu.pl do dnia 28-09-2021 r.  

V. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe  

Zamawiający informuje, że do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy 

ustawy dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak również niniejsza oferta nie 

stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty w celu negocjacji 

warunków, a także zgodnie z art. 70¹§3 k.c. zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania 

bez podania przyczyny. 

 

Kierownik Zamawiającego: 

mgr Artur Bałdowski 
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