
OGŁOSZENIE z dnia 01.102020r. 

o przyjmowaniu ofert na: „Instalacja Systemu Monitoringu Wizyjnegow Zespole Szkół 

Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem przy ul. Partyzantów1/5” 

w formie zapytania o cenę 

1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego: 

 Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych  im. Władysława Zamoyskiego, ul. Partyzantów 1/5,  

34-500 Zakopane 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania: 

Otwarcie ofert nastąpi w ZSHT w dniu 30.10.2020r. o godz. 1200 w pok.19.  

3. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z zakresem robót: 

Z zakresem robót  można zapoznać się do dnia 29.10.2020r.codziennie w dni robocze  

w godz. od 800 do godz. 1400 w ZSHT. Szczegółowe informacje można uzyskać w ZSHT pod 

nr tel. 182066846, 793934797. 

4. Podstawowy zakres robót: 

1. Wykonanie instalacji systemu monitoringu. 

 

Zestaw powinien zawierać: 

 

 rejestrator kamer IP 32 kanały, rozdzielczość min. 1920 x 1080 pixeli, zainstalowane 2 

dyski twarde 4 TB, interfejs HDMI4K, LAN 1Gb, z zapisem obrazu ze wszystkich 

kamer i możliwością odtwarzania nagrania, 

 rejestrator kamer IP 16 kanałów, rozdzielczość min. 1920 x 1080 pixeli, zainstalowane 

2 dyski twarde 4 TB, interfejs HDMI4K, LAN 1Gb,z zapisem obrazu ze wszystkich 

kamer i możliwością odtwarzania nagrania, 

 kamera IP kopułowa, rozdzielczość min. 1920 x 1080 pixeli (2 Mpx), szerokokątna. 

wbudowany mikrofon, detekcja ruchu, z puszką montażową, praca w trybie 

dzień/noc– 36 sztuk, 



 kamera IP zewnętrzna tubowa, rozdzielczość min. 1920 x 1080 pixeli (2Mpx), 

wbudowany mikrofon, detekcja ruchu, z puszką montażową, praca w trybie dzień/noc 

– 12 sztuk 

 switch POE 1Gb - 24 porty – 2 szt. 

 switch POE 1Gb - 16 portów – 1 szt. 

 patch panel cat. 6 - 24 porty – 2 szt. 

 moduły keystone - 13 szt. 

 Telewizor 4K – 55” – min. 3 interfejsy HDMI z uchwytem montażowym, 

 oprogramowanie kompatybilne z rejestratorami, działające w chmurze (P2P), zarówno 

na komputerach stacjonarnych jak i na urządzeniach mobilnych, z funkcjami: 

przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów,  

detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób 

 kabel skrętka cat. 6/ kabel skrętka cat. 6 - zewnętrzna 

 koryta montażowe. 

 

2. System może obejmować urządzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry 

minimalne muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie 

oferty. 

 

3. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą 

spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem. 

 

4. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za 

wady co najmniej 36-miesięcznej. 

 

5. Czas naprawy /wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji 

maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji  

o wadliwym sprzęcie. 

 

6. Zamawiający wymaga przekazania instrukcji obsługi oraz dokumenty gwarancyjne  

w języku polskim. 

 

7. Zakres prac instalacyjnych: 



 Instalacja 36 kamer we wskazanych punktach w budynku szkoły. Częściowo należy 

wykorzystać przeprowadzone podtynkowo kable cat. 6 na piętrach trzecim i czwartym 

oraz w nowej części piętra drugiego. W starej części piętra drugiego można 

wykorzystać drożne koryta do przeprowadzenia okablowania. (Punkt pośredni – 

serwerownia sala 308). Na pozostałej części szkoły (szatnia, parter, pierwsze piętro, 

korytarz do sal gimnastycznych należy położyć nowe koryta i przeciągnąć przez nie 

skrętkę cat. 6 do punktu centralnego (portiernia).  

 Połączenie punktu centralnego z pośrednim (istniejącymi drożnymi korytami). 

 Instalacja 12 kamer we wskazanych punktach na zewnątrz szkoły i doprowadzenie 

okablowania do punktu centralnego, kabel cat. 6 – zewnętrzny. 

 Instalacja szafy rack 19” 12U (szkoła posiada na stanie) w portierni, patchpaneli, 

przełączników POE, rejestratorów oraz podłączenie kamer do rejestratorów. 

 Instalacja  modułów keystone w serwerowni oraz przełącznika. 

 Instalacja telewizora. 

 Konfiguracja systemu. 

 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi monitoringu  

i archiwizacji danych. 

 

8. System po instalacji i konfiguracji musi być gotowy do pracy 

 

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta; 

Oferta powinna zawierać: 

 Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 

 Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 

 Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu zamówienia lub że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu 

i terminie określonym w ogłoszeniu. 

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; 

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta 

lub opisana w sposób umożliwiający jego identyfikację, z dopiskiem: „Instalacja Systemu 



Monitoringu w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem przy ul. Partyzantów 

1/5” Nie otwierać przed dniem …….. r. godz. ………. 

Oferty należy składać w siedzibie ZSHT pok. 19 /sekretariat szkoły/ul. Partyzantów 1/5,  

34-500 Zakopane 

 Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2020r.o godz. 1100 

 Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni. 

7. Zastrzeżenie, że organizatorowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez wybrania którejkolwiek  

z ofert, bez podania przyczyn. 

8. Informacja dodatkowe: 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

 nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 ogłoszenia, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień 

mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

3. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferenta. 

4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zamawiający 

decyduje o wyborze między tymi oferentami. 

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży. 

Umowa sprzedaży zostanie podpisana z nabywcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zatwierdzenia protokołu z przebiegu postępowania przez kierownika jednostki. 

  

    Dyrektor ZSHT 

 

mgr Zdzisław Króżel 


