
 

Zielona Góra, dnia 2016-01-27 

L.dz. 210/2016/ORG-BK   

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie systemu alarmowego w pomieszczeniach 

budynku garażowo-magazynowym PZW Okręg w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 9.  

 

I ZAKRES PRAC 

1. wykonanie schematu instalacji systemu alarmowego w pomieszczeniach: 

a) budynku garażowo-magazynowego nr 1 (garaż duży)  

b) garażu z wjazdem od ul. Głowackiego 

c) budynku nr 2 z garażami nr 1 i 2 

2. demontaż elementów dotychczasowej instalacji  

3. wykonanie nowej instalacji systemu w pomieszczeniach wymienionych w pkt. 1 (wraz 

z materiałami niezbędnymi do jej wykonania) takimi jak: 

a) skrzynki z manipulatorami (2 szt. tylko  w pomieszczeniach z pkt. 1 a) i 1 c) ) 

b) oddzielny obwód garażu z wjazdem od Głowackiego (pkt. 1 b) 

c) czujniki ruchu  (w niezbędnej ilości) 

d) czujniki zbicia szyby szt.  5   (3 okna w pomieszczeniu z pkt. 1 a) i 2 okna 

pomieszczenia garaż Nr 2 w budynku nr 2) 

e) sygnalizatory zewnętrzne 2  

f) sygnalizator wewnętrzny 1  

g) kontaktory na bramach i drzwiach wejściowych (niezbędna ilość) 

h) wymiana uszkodzonej płyty głównej 

i) kabel, akumulatory, moduł, antena itp. 



4. wyprawki malarskie po demontażu starej instalacji 

5. wykonanie instalacji i konfiguracja systemu wraz połączeniem z manipulatorem w 

budynku biurowca  

6. uruchomienie instalacji z przeszkoleniem wyznaczonych pracowników. 

 

Składającym ofertę umożliwia się oględziny przedmiotu pomieszczeń będących przedmiotem 

zamówienia, dokonania pomiarów  niezbędnych do wyceny i uzyskania dodatkowych 

informacji przydatnych do wyceny prac modernizacyjnych.  

 

II MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Miejsce realizacji zamówienia: PZW Okręg w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 9, Zielona Góra 

Przewidywany termin realizacji zamówienia w okresie od 8 do 12 lutego 2016 r.  

 

III SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane  z realizacją zamówienia, w tym 

koszty materiału, transportu, montażu itp. 

 

IV ZAWARTOŚĆ  OFERTY 

Oferta powinna zawierać: 

1. cenę końcową przedmiotu realizacji całego zamówienia w kwotach netto i brutto.   

2. tabelę z opisem planowanych do instalacji urządzeń i prac: ilość, cena, wartość 

elementów z opisem nazw np. czujnik ruchu PIR BOSCH ISC-BPR@-WP 12 PET szt. 10 

po 75 zł wartość 750 zł 

3. termin realizacji zamówienia (dostawy) 

4. okres gwarancji na wykonane prace 

  

V MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. osobiście na adres:  PZW Okręg w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona 

Góra (zaklejona koperta z napisem „Oferta na instalacje systemu alarmowego”) 

2. pocztą na wyżej wymieniony adres z analogicznym opisem na kopercie 

3. mailem wyłącznie na adres: pzwzgora.dyr@gmail.com 

 



Termin składania ofert:  do 4 lutego 2016 r. do godz. 14.00 decyduje data i godzina wpływu. 

 

VI ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY 

Wybór oferty odbędzie się 5 lutego 2016 r. Wyniki rozstrzygnięcia zostaną przekazane do 

wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową w terminie do 5 dni od daty zakończenia 

terminu składania ofert.  

  

VII SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ 

Bliższych informacji w sprawie ustalenia wizji lokalnej lub na temat przedmiotu zamówienia 

udziela Beata Kruglińska, e-mail: pzwzgora.org5@gmail.com, tel. 68 453 73 41 lub 

692 874 995 lub Dyrektor Biura Wojciech Raunke, e-mail: pzwzgora.dyr@gmail.com, tel.: 

68 453 73 37, 694 443 779 

  

 


