Łuków, dnia 25.08.2016 r.
MŁ.211.2.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Regionalne w Łukowie
ul. Piłsudskiego 19
21 – 400 Łuków
Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie
z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego Systemu
Sygnalizacji Włamania i Napadu, zwanego dalej SSWiN oraz instalacja tego systemu
w Muzeum Regionalnym w Łukowie.
2. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) opracowanie projektu wykonawczego SSWiN;
b) uzgodnienie projektu z Zamawiającym, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej oraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa
i Ochrony Zabytków w Warszawie.
c) dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do instalacji;
d) zaprogramowanie i konfiguracja sprzętu;
e) montaż i uruchomienie systemu z możliwością monitorowania sygnału;
f) przeszkolenie użytkowników;
g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zainstalowanego SSWiN.
3. Zaoferowany zamawiającemu sprzęt musi spełniać wymagania określone w specyfikacji
technicznej PKN-CLC/TS 50131-7 oraz minimalnego 2 stopnia zabezpieczenia zgodnie
z normą PN-EN-50131-1 wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów
muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym
ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1240).
4. SSWiN ma być oparty na bezprzewodowych czujkach wykrywających intruza
w obszarze objętym ochroną , przekazujących tę informację do centrali alarmowej, która
powiadomi stację monitorowania alarmów oraz uruchomi sygnał optyczny i dźwiękowy
na zewnątrz i wewnątrz chronionego obiektu.
5. Zakres SSWiN obejmował będzie budynek Muzeum Regionalnego w Łukowie
składającego się z pomieszczeń administracyjnych, sal wystawowych oraz piwnicy,
z wyszczególnieniem:
a) Płyta główna centrali alarmowej 64 linie – 1 szt.
b) Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym oraz 4 kartami – 1 szt.
c) Obudowa metalowa centrali z transformatorem 230V/20V AC, 75 VA – 1 szt.
d) Obudowa metalowa szyfratora zamykana na klucz – 1 szt.
e) Akumulator 18 Ah – 1 szt.
f) Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy dwukierunkowy – 1 szt.
g) sygnalizator wewnętrzny przewodowy – 1 szt.
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h) Czujnik PIR bezprzewodowy dwukierunkowy – 25 szt.
i) Czujnik PIR dualny – 1 szt.
j) Kontroler bezprzewodowy dwukierunkowy – 1 szt.
6. Projekt SSWiN ma być wykonany przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., nr 145 poz. 1221
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem,
kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1240).
7. Instalacja systemu wykonana ma być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z późn. zm.), ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005
r., nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcją dotyczącą wykorzystanych
urządzeń.
8. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być nowe oraz posiadać wymagane prawem
certyfikaty, atesty techniczne i deklaracje zgodności.
9. Na prace instalacyjne Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
Na zainstalowane materiały i urządzenia obowiązuje okres gwarancji ich producenta.
Szczegóły dotyczące warunków gwarancji zawarte są w Projekcie umowy stanowiącej
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
10. Oferent winien zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia, termin należy uzgodnić
z Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Łukowie.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy ws. zamówienia do dnia
10.11.2016 r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z wszystkimi
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, niezbędną wiedzę i doświadczenie
zapewniające wykonanie zamówienia, a także dysponują potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i dołączonych do oferty.
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IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału.
2. Kopie posiadanych referencji lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie
przedsiębiorcy w realizacji zamówień podobnych do zamówienia objętego niniejszym
zamówieniem (poświadczone za zgodność z oryginałem).
3. Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zapytania ofertowego (poświadczona za zgodność z oryginałem).
4. Wypis z KRS lub wpis do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej,
NIP oraz REGON.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę sporządzoną na lub w formie druku Formularza ofertowego (załącznik nr 1
do niniejszego zapytania) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum
Regionalnym w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21 – 400 Łuków, do dnia 15 września 2016 r.,
do godz. 12:00, z oznaczeniem „Oferta na opracowanie projektu wykonawczego Systemu
Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz jego instalacja w Muzeum Regionalnym
w Łukowie''.
W przypadku braku w/w oznaczeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku,
np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert czy jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwierania ofert.

5. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
6 . Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
VI.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi
w Muzeum Regionalnym w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19,
21 – 400 Łuków – w dniu 15 września 2016 r. o godz. 12:10. Wykonawcy mogą być obecni
przy otwieraniu ofert.
VII.
OCENA OFERT
Kryterium wyboru ofert – cena 100 %. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia
poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie
obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie i zaspokaja w całości należność
Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia. Cena musi być wyrażona w PLN
tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy
na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia
i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według
następującego wzoru:
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najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt. (maksymalna ilość punktów).
cena oferty badanej
Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie
będzie polegało na:
-odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego
miejsca po przecinku,
-zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby
pierwotnej była by większa lub równa 5.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt .

VIII.
INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Obiekt Muzeum Regionalnego w Łukowie wpisany jest do rejestru zabytków
pod numerem A/661, data wpisu 1972 r. i w związku z tym wymagane będzie stosowne
pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie delegatura w Białej
Podlaskiej.
2. Pozostałe istotne warunki wykonania zamówienia nie objęte niniejszym zapytaniem
ofertowym określone zostaną w umowie z Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie
jako najkorzystniejsza.
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora
Muzeum Regionalnego w Łukowie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
3. Projekt umowy
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