Warszawa dnia 03.10.2012r.

Zapytanie ofertowe
realizowane w ramach projektu

„Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania”
(dotyczy kamer LAN)

1. Zamawiający
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
Tel.: 22 34 86 500
Fax: 22 34 86 501

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania
ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
Informacja o dokonanych zmianach zostaje zamieszczona na stronie www, na której zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i
Dostawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą
elektroniczną.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Monitoring wizyjny do kontroli wejść do obszaru przetwarzania danych osobowych.
Prosimy o oferty ze specyfikacją techniczno (opisy oraz karty katalogowe proponowanych urządzeń)finansową systemu składającego się z 9 kamer.



System obsługujący do 32 kamer po sieci LAN
Kamery min. parametry: rozdzielczość co najmniej SVGA: 800 x 600, kompresja co najmniej H.264,
protokoły co najmniej HTTP, HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP,
RTP, Bonjour, UPnP, Sterowanie wideo: Sterowanie odświeżaniem, szybkością bitową, VBR/CBR, RTSP,
cyfrowy PTZ, strojenie wideo: Jasność, nasycenie, ostrość, naświetlenie, balans bieli, kompensacja

2








światła wstecznego, interface sieciowy co najmniej 100Mb/s
9 sztuk kamer zlokalizowanych 7 na Newelskiej (2 parter, 2 I piętro, 1 II piętro, 2 IV piętro) + 2 na Gizów
Rejestratory zapisujące dane w NAS bądź udziałach sieciowych (udziały sieciowe zapewnia
zamawiający, ew. komputer i system operacyjny także)
Możliwość monitoringu z kamer w kilku różnych miejscach... (Gizów, Newelska 1, Newelska 2)
(komputery, monitory, system operacyjny zapewnia zamawiający, oprogramowanie do monitoringu
dostawca)
Kamery podłączone za pomocą sieci LAN (zapewniamy miejsce w POP (switche) + routing, nie
zapewniamy okablowania pomiędzy switchem a kontrolerem)
Zasilanie w budynku przy Newelskiej jest gwarantowane (min. 20 minut), przy ul. Gizów kontrolery
powinny mieć autonomiczne zasilanie, nie zapewniamy okablowania elektrycznego do kontrolerów
(puszki przyłączeniowe są na korytarzu)

Wszystkie techniczne szczegóły są podane jako przykłady - jeśli chcą państwo zaoferować sprzęt
równoważny proszę się pytać czy jest on równoważny.

4. Warunki wymagane od Dostawców.
4.1. Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: są uprawnieni do występowania w
obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
Dostawcy niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

5. Sposób porozumiewania się Dostawców z Zamawiającym.
5.1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Bartłomiej SolarzNiesłuchowski adres internetowy: Bartlomiej.Solarz-Niesluchowski@wit.edu.pl
5.2 Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Dostawcom którym doręczono zapytanie
ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
6.1. Oferty powinny zostać złożone w formie elektronicznej na adres : Bartlomiej.SolarzNiesluchowski@wit.edu.pl pod rygorem nieważności w terminie do dnia 17.10.2012r. do godziny 12:00.

7. Inne istotne postanowienia:
7.1. Termin płatności 17.12.2012r.
7.2. Termin wykonania nie później niż 26.11.2012r.
7.3. Rozliczenie będzie następowało po dostarczeniu przez Dostawcę zamówienia na podstawie faktury.

