Formularz ofertowy dot. zapytania ofertowego z dnia 02.09.2019 r.
OFERTA
złożona przez:
- nazwa firmy: ………………………………………………….………………………………
- adres firmy ………………………………………………….………………………………..
- dane teleadresowe firmy: nr telefonu: …………..………; adres email: …………………….;
adres strony internetowej: ………………………………
dla Stowarzyszenia "Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej - NIWA"
z/s w: Stankowice 54, 59-820 Leśna
na realizację zadania obejmującego dostawę i montaż oraz uruchomienie systemu monitoringu
wizyjnego obiektu Otwartej Strefy Aktywności (OSA)
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizacje w/w zadania, niniejszym przedstawiamy swoją
ofertę, jak poniżej:
Okres
gwarancji
w
m-cach

Ilość
szt./
/ kpl.

Cena
jednostkowa
brutto (w zł.)
za szt./kpl.

3
24

4
1 szt.

5
6
…………… ……………

24

1 szt.

24

1 szt.

……………
……………
…………… ……………

4. DYSK 2000GB SATA WD DO CCTV

24

1 szt.

…………… ……………

5. TRANSFORMATOR VIDEO FULL HD (KPL)

24

1 szt.

…………… ……………

6. ZASILACZ 12V 1400mA DO CCTV

24

1 szt.

Lp.

Rodzaj i asortyment
urządzenia / usługi

1
2
1. KAMERA FULL HD 2Mpx DZIEŃ/NOC 2.8mm
- 12mm IR MSJ
2. REJESTRATOR CYFROWY 4CH FULL HD
1080p MSJ
3. PIERŚCIENIE DO KAMERY BAZA 6000

……………
7. PRZEWÓD INSTALACYJNY

24

60 m
……………

8. LISTWA ZASILAJĄCA

24

1 szt.
……………

9. INSTALACJA I KONFIGURACJA ORAZ

Wartość
brutto
(w zł.)
(kol. 4x5)

……………
……………
……………

……………
……………
OGÓŁEM koszt realizacji zadania: …………..
OGÓŁEM (słownie): …………………………….…………………………………………………. zł.
24

1 kpl.

URUCHOMIENIE SYSTEMU

Dodatkowe warunki w/w zlecenia/zamówienia:
1) W/w system monitoringu wizyjnego CCTV zbudowany z kamer o rozdzielczości FULL HD
2Mpx 1920x1080p działających w trybie nocnym i dziennym.
2) Obraz rejestrowany na rejestratorze posiadającym wyjście HDMI/VGA oraz możliwość
podłączenia się sieci internetowej w celu oglądania obrazu za pomocą aplikacji mobilnych.
3) Na dysku twardym zapisane nagrania w zależności od pojemności i trybu pracy
od 2 tygodni do miesiąca czasu wstecz (opcja).
4) W/w cena oferty obejmuje: montaż i uruchomienie systemu, szkolenie użytkowników,
oznakowanie obiektu.
5) Gwarancja producenta na wszystkie urządzenia: 2 lata.
1

Niniejszym oświadczam/y, że w/w zadanie zostanie przez nas zrealizowane, w okresie ……. dni,
po otrzymaniu oficjalnego zlecenia – w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019 r.
Przyjmuję /emy do wiadomości, że:
1) niniejsza oferta zostanie rozpatrzona w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty w celu
realizacji zadania pn.: „Siłownia zewnętrzna połączona ze strefą relaksu i placem zabaw
w Stankowicach”
- dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF w ramach
Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019
- realizowanego przez Stowarzyszenie „NIWA” z/s w Stankowicach;
2) kryterium oceny złożonych ofert jest cena / koszt realizacji zadania (dostawa urządzeń wraz
z montażem i uruchomieniem instalacji) - 100 %;
3) niniejszą ofertę (po wypełnieniu formularza i podpisaniu przez osobę upoważnioną) należy
przesłać w scanie na adres mailowy Stowarzyszenia „NIWA”: spstankowice@op.pl w terminie
do 09.09.2019 r. a następnie - w oryginale - na adres siedziby Stowarzyszenia „NIWA”:
Stankowice 54, 59-820 Leśna.

……………………………………….……
miejscowość i data

………………………………..…………..
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta

2

