Bytów, dnia 24 czerwca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę
dostawy, wraz z instalacją i montażem:

CPV
34971000-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania
51312000-2 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych

1. Zamawiający ( odbiorca) – Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie z siedzibą przy
ul. Zamkowej 2
Przedmiot zamówienia – Dostawa monitoringu wizyjnego w technologii IP 4Mpx wifi wraz z instalacją zasilającą i niezbędnymi elementami montażowymi,
administracją systemem zgodnie z RODO oraz okresowymi (kwartalnymi)
przeglądami technicznymi.
2. Termin realizacji: do 15 listopada 2021 r.
3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2
4. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, zgodnie z formularzem
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na
kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na realizację monitoringu”.
5. Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferta powinna być przesłana listownie do dnia: 15 lipca 2021 r. do godz. 14.00 na
adres: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów lub
drogą
elektroniczną
na
adres:
sekretariat@muzeumbytow.pl
lub
etno@muzeumbytow.pl, lub dostarczona osobiście przez oferenta.
6. Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2021 r., godzina 14:15. Informacja o wyniku
postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej w terminie do 7 dni od
dnia upływu terminu składania ofert.
7. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę łączna cena brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia (kryterium: 100%).
Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym
wzorem:

C= [(Cn / Cob) x 100%] x 100,00
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn- cena najniższa z oferowanych
Cob - cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów przyznana jednej ofercie wynosi 100 pkt. Wszystkie
obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Termin związania ofertą: 14 dni od dnia upływu terminu otwarcia ofert.
10. Płatność nastąpi po wykonaniu zamówienia.
11. Płatność nastąpi przelewem na konto podane na fakturze lub innym dokumencie
księgowym. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążania rachunku bankowego
Zamawiającego.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma
wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych
kryteriów ofert.
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Siemiński, tel. 609 486 760.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia postępowania bez wybierania oferty i
bez podawania przyczyny.

