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ZAPYTANIE OFERTOWE

ZamawiajEcy Powiat Lubartowski Dom Pomocy Spolecznej im. M. Rataja ul. T.
KoSciuszki,2l-|50 Kock, zapraszado zlohemaofert na: Wykonanie Instalacji Systemu
Przyzywowego zgodnie z Projektem Wykonawczymlnstalacji Systemu Przyzywowego
w Domu Pomocy Spolecznej w Kocku.

Przedmiot zam6wienia - Wykonanie Instalacji Systemu Przyzywowego zgodnie
z Projektem Wykonawczym Instalacji Systemu Przyzywowego w Domu Pomocy
Spolecznej w Kocku.
Przewiduje sig wykonanie systemuprzyzywowego w Domu Pomocy Spolecznej w
Kocku zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Systemu Prryzywowego dla
pomieszczeir wskazany ch przez Inwestora.
W projekcie przewidziano urzqdzenia systemuprzyzywowego posiadaj4ce certyfikaty
dla szpitalnych system6w przywolawczych i komunikacji zgodnie znormE DIN VDE
0834. System gwarantuje cyfrow4 obustronn4 komunikacjg glosow4, funkcje nadawania
komunikat6w, wySwietlania informacji tekstowych i przekierowywania przywolahna
inne wskazane oddzialy lub urz4dzenia. Ponadto w przyszloSci moZe zapevtni(,

integracjg z systemami np. poZarowymi, automatyk4 budynkow4, systemem telefon6w
medycznych itp. System ma zapewniac peln4 integracjg i sieciowanie z kolejnymi
budynkami DPS-u.
System jest skalowalny a producent systemu gwarantuje,2e urzqdzenia s4

kompatybilne zpoprzednimi generacjamiurzEdzen. KompatybilnoSd i skalowalnoS6

system6w gwarantuj 4 inwestorowi obnizenie koszt6w podczas eksploatacj i
konserwacj i urz4dzefi.

2.1 Oznaczenie wg Wsp6lnego Slownika Zam6wien:
Gl6wny przedmiot : 3 2 3 6 0 00 0- 4 U rzqdzeni a komunikacj i wewng trznej.

Okres gwarancji 60 mc.(5 lat)

Miejsce, spos6b i termin zlo2enia oferty:
S kladaj 4c ofertg po dmiot zal4cza j ednoczeSnie :

- ofertg cenowq
- oSwiadcz enie, 2e Wykonawca j est autoryzowanym serwisem.

Ofertg nale?y zloLy(, w siedzibie Domu Pomocy Spolecznej w Kocku, ul. Tadeusza

KoSciuszki 1,21-150 Kock, do dnia l0 paLdzienika 2019 r., do godz.9.00 w formie

pisemnej, osobiScie lub listownie (liczy sig data wplywu). Ofertg nale?y zloZy(' w

zamknigtej kopercie z opisem,,Wykonanie Instalacji Systemu Przyzywowego zgodnie

z Projektem Wykonawczym Instalacji Systemu Przyzywowego w Domu Pomocy

Spolecznej w Kocku.
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5. Termin otwarcia ofert l0 paldziemika2}l9 r o godz.l0.00



6. Przy wyborze wykonawcy Zamawiajqcybgdzie sig kierowal kryterium najnizszej ceny.

JeSli nie bgdzie moima wybrai najkorzystniejszej oferty z uwago na to,2e dwie lub
wigcej ofert przedstawiaj4 taki sam bilans ceny, ZarnawiajEcy wezwie Wykonawc6w,
ktorzy zlo2yli te oferty, do zloheniaw terminie okreslonym przezZamawiaj4cego ofert
dodatkowych.

Wykonawcy, skladajEcy oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowa6 cen wyZszych ni?
zaoferowane w zlohonych ofertach.

7. Ogloszenie umieszczone zostalo na stronach: http://ivrviv.dpskock.pl w zakladce

Przetargi i ogloszenia, http://r.vr.vi.r'.porviatlubartowski.pl w zaHadce przetargi

i ogloszenia, oraz rvwrv.dpskock.naszbip.pl w zakladce przetargi,

www. s p lubartorv. b i p. I ube I sk i e. p I w zakladce przetar gi.

8. Osoba upowaZniona do kontaktu: Angelika Gierasimiuk-Cholewa, tel (81) 8591125,

e-mail: zp@dpskock.pl

9. Wyniki ogloszenia zostanq wyslane w formie e-mail.

10. Zwybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa na wykonanie uslugi.

W zal1czeniu:
1. WzorUmowy
2. Klauzula Informacyjna
3. Projekt Wykonawczy Instalacji Systemu Przyzywowego w Domu Pomocy

Spolecznej w Kocku.
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