
  

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 

na wykonanie „Instalacja zintegrowanego, zdalnie 
sterowanego systemu zabezpieczającego i monitorującego 

serwerownię”. 

1. Zamawiający 

 

 SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek 

ul. Mickiewicza 59 

40-085 Katowice 

NIP 9542474897 

REGON 278229112 

 

2. Przedmiot zamówienia 

 

W związku z realizacją projektu „Automatyzacja procesów monitorowania maszyn 
systemem SRT wraz z automatyzacją procedur serwisowych.”  zgłoszonego do 
dofinansowania w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu 
B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  zgodnie z Umową nr UDA-
POIG.08.02.00-24-042/13-00  Zamawiający ogłasza konkurs ofert na dostawę oraz 
instalację zintegrowanego, zdalnie sterowanego systemu zabezpieczającego i 
monitorującego serwerownię, składający się z : 

1. Instalacji klimatyzacji  

2. Systemu alarmowego  (zalanie, pożar, włamanie itd.) 

3. Monitoring (kamery) 

4. Zdalne zarządzanie środowiskiem (temperatura, wilgotność) 

5. Rejestracja wejść (stan ups-ów, poboru mocy, braki w zasilaniu, braki w dostępie do 
internetu) 

6. Okablowanie 

7. Zarządzanie i podgląd zdalny całej infrastruktury po przez sieć internetową - 
aplikacja. 

 



  

 

 

 

Specyfikacja dołączona jest jako Załącznik 1. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert obejmujących część przedmiotu zamówienia 
określonego powyżej. 

 

 

3. Wymagania Zamawiającego 

 

Od Oferenta wymaga się prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie 
obejmującym zakres zapytania. 

 

 

4. Termin realizacji 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.01.2014, przy czym preferowane będą 
oferty z krótszym terminem realizacji. 

 

 

5. Sposób przygotowania oferty 

 

 

Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone pisemnie (w tym elektronicznie). 

Oferta musi zawierać datę ważności oferty nie krótszą niż 30 dni od jej złożenia. 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania 

Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczęcią firmową 

 posiadać datę sporządzenia 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

 podpisana czytelnie przez oferenta 



  

 

 

6. Sposób, miejsce  i termin składania oferty 

 

W formie papierowej 

 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
lub kurierskiej na  adres siedziby Zamawiającego: 

 SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek 

ul. Mickiewicza 59 

40-085 Katowice 

 

Elektronicznie 

 

Pocztą elektroniczną na adres: biuro@srtime.pl. 

 

Termin składania ofert 

 

02.01.2015 do 09.01.2015 do godz. 16:00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 



  

 

 

7. Kryteria oceny ofert  

Cena: 100% 

 

8. Osoby upoważnione do kontaktu 

Dodatkowych informacji 
udziela 

Grzegorz Pawłowski,  

e-mail :  grzegorz.pawlowski@srtime.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 częściowego skorzystania z oferty 

 nieskorzystania z oferty 

 unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 

 



  

 

 

 

Formularz ofertowy (wzór) 

 

Oferent: 

Nazwa oferenta  

Adres oferenta  

Telefon  

NIP  

Data sporządzenia  

Data ważności  

 

Oferta cenowa: 

 

1. Koszt netto: 

 

........................................................................................................................ 

 

 



  

 

 

Oświadczenie o niepowiązaniu z Zamawiającym w sposób osobowy lub 
kapitałowy.  

 

Oświadczam(y), ze nie jestem/jesteśmy powiązany/powiązani kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:  

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji;  

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  

 pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia 

 

Oświadczam(y), iż posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 
przedmiotowego zamówienia.  

 

Miejscowość, data: 

 

.................................................................... 

 

 Pieczęć firmowa:       

 

 

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

 

.................................................................... 

 

 



  

 

 

Załącznik 1 – Specyfikacja: 

1. Monitoring (obejmujący: dostawę urządzeń, zgodnie z tabelą "Monitoring" 
parametryzację, reguł związanych z monitoringiem wizyjnym, ustawienie 
harmonogramu nagrań, ustawienie siatki obszarów nagrań dla poszczególnych kamer, 
odpowiednie ustawienie parametrów obrazu, uruchomienie monitoringu): 

- Dysk 2TB WD RED 1 
- Switch portów 10/100Mbit 4xPoE  
- Kamera wewnętrzna typu Box + Uchwyt kamery na ścianę/sufit  
- Moduł Kamery 
 

2.  Sterowanie obwodami gniazd 230V (obejmujące: dostawę urządzeń zgodnie z tabelą 
"Sterowanie obwodami gniazd 230V", parametryzację reguł dotyczących wyłączania i 
załączania poszczególnych gniazd lub grup): 

- Moduł Z-SCH230/1/25-20 ( stycznik ) wieloportowy  
- Neuron Cyfrowy (0-8 TH35) wielostykowy 
 

3.  Kontrola dostępu (obejmujące: dostawę urządzeń zgodnie z tabelą "Kontrola dostępu", 
zaprogramowanie reguł związanych z kontrolą dostępu na obiekcie, parametryzację 
kart dostępu): 

- Zestaw RFID 
- TAG RFID - niezadrukowana karty 
- Moduł RFID. 
 

4. Sterowanie klimatyzacją i temperaturą, chłodzenie/ogrzewaniem (obejmuje: dostawę 
urządzeń zgodnie z tabelą "Sterowanie klimatyzacją", możliwość sterowania 
klimatyzatorem wyposażonym w sterownik z protokołem modbus, sterowanie 
ogrzewaniem ,sterowania wentylatorami, parametryzację reguł, możliwość sterowania 
temperaturą on-line za pomocą urządzeń przenośnych, możliwość wizualizacji stanu 
pracy klimatyzacji jak i wizualizacja wykresów temperatur): 

- Konwerter USB-RS485  
- Neuron Temperaturowy – sterowanie zaworem kaloryfera 
- Neuron Cyfrowy (0-8 TH35) 
- Moduł Modbus (RS) – sterowanie klimatyzatorem 
- Czujka zadymienia 
- Czujka zalania. 
 

5. Alarm (obejmuje: zaprogramowanie zdarzeń oraz reguł w systemie, dotyczących 
systemu alarmowego, możliwość sterowania oświetleniem za pomocą czujki ruchu lub 
obecności, możliwość uzbrajania stref, możliwość wizualizacji zdarzeń i stanu alarmu 
na pulpicie monitora lub urządzeniach przenośnych): 

- Moduł Centrali Alarmowej 
- Czujka ruchu. 



  

 

 

6. Elementy bazy systemu: 

- Serwer TOWER 
- UPS 1U 600W/850VA  
- Monitor dotykowy LCD 22'' + Uchwyt + Ramka 
- Sterownik Magistrali. 
 

7.  Oprogramowanie do zarządzania systemem: 

- Aplikacja serwerowa z możliwością zarządzania przez stronę www oraz urządzenia 
mobilne,  
- Moduł Sterownika Magistrali  
- Moduł Mapy pomieszczenia. 
 

8.  Klimatyzator. 


