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ZAPYTANIE OFERTOWE
Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia
ofert na zadanie pn.:
"Naprawa, konserwacja i przeglądy monitoringu radiowo – telefonicznego
oraz monitoringu wizyjnego"
Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usług serwisowych w ramach
bieżących napraw, konserwacji oraz przeglądów monitoringu radiowo-telefonicznego oraz
monitoringu wizyjnego w ramach 120 obiektów komunalnych miasta oraz 67 kamer monitoringu
wizyjnego w Dąbrowie Górniczej.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
II. W przypadku zainteresowania realizacją zadania, zapraszamy do złożenia oferty na
załączonym do zapytania ofertowego druku "FORMULARZ OFERTOWY" (Załącznik nr 2).
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny.
Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie w drodze pisemnej
(osobiście, pocztą, lub e – mailem: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl z dopiskiem:
"Naprawa, konserwacja i przeglądy monitoringu radiowo – telefonicznego oraz monitoringu
wizyjnego" (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na
składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej
z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej
procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez
Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę
do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
III. Kryteria oceny ofert:
1. Cena
W ramach kryterium "cena" Wykonawca musi zadeklarować ceny jednostkowe jednostkowe
dotyczące:
a) koszt jednej roboczogodziny;
b) koszt wykonania przeglądu systemu alarmowego jednego obiektu;
c) koszt wykonania przeglądu jednej kamery systemu monitoringu wizyjnego.
2. Czas reakcji serwisowej*
* czas od przyjęcia przez Wykonawcę powiadomienia o zaistniałej awarii do momentu przyjazdu serwisanta
na miejsce i powiadomienie Zamawiającego o przyczynie usterki.

Zwycięży oferent, który przedstawi najniższe ceny jednostkowe oraz najkrótszy czas reakcji
serwisowej.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2019 roku do godziny 1500 :

osobiście w siedzibie Straży Miejskiej: 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21;

przesłać na adres: Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21;

w wersji elektronicznej na e-mail: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl .
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