
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Promocji i Informatyki
(komórka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-83-04
e-mail: informatyk@staszow.pl

adres strony internetowej postępowania: http://www.bip.staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Staszów poprzez zakup i montaż kamer na terenie
Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych w Staszowie i Stadionu Miejskiego w Staszowie.  ”.

                                                                                          (podać nazwę zamówienia)

Rodzaj zamówienia: Usługi
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 
Wykonanie na potrzeby Urzędu Miasta i  Gminy w Staszowie usługi polegającej na rozbudowie
systemu  monitoringu  miejskiego.  Rozbudowa  polegać  będzie  na  dostarczeniu  wskazanej  ilości
kamer wraz z ich montażem oraz włączeniem ich do obecnego systemu monitoringu miejskiego.
Wykonawca  dostarczy  12  kamer  stałopozycyjnych  oraz  3  kamery  szybkoobrotowe  wraz
z niezbędnym wyposażeniem. Niezbędne wyposażenie obejmuje w szczególności niezbędne elementy
infrastruktury  tj.  okablowanie,  mocowania,  sprzęt  teletechniczny  itp.,  które  będą  służyć  do
zamontowania  kamer  w  wyznaczonych  przez  Zamawiającego  miejscach.  Na  terenie  Parku  im.
Górników  Siarkowych  zamontowana  zostanie  jedna  kamera  szybkoobrotowa  na  dostarczonym
słupie.  Wysokość  słupa  to  co  najmniej  6  metrów.  Załącznik  nr  1  stanowi  mapkę  sytuacyjną
z proponowaną lokalizacją montażu. Kamera zlokalizowana będzie obok znajdującego się w parku
placu zabaw, w taki sposób aby objąć monitoringiem wizyjnym całość placu wraz z najbliższym
otoczeniem.  Kamera  będzie  bezpośrednio  uruchomiona  w  systemu  monitoringu  miejskiego.  Na
terenie  Stadionu  Miejskiego  zlokalizowane  będą  2  kamery  szybkoobrotowe,  jedna  na  trybunie
głównej,  druga  na  istniejącym  słupie  obok  boiska  bocznego  oraz  12  kamer  stałopozycyjnych.
Załącznik  nr  2  stanowi  mapkę  sytuacyjną  proponowanego  rozmieszczenia  kamer.  Kamery
stałopozycyjne obejmą nadzorem teren wejścia na stadion, parkingu, trybunę główną, trybunę bez
zadaszenia,  budynek  szatni,  teren  boiska  bocznego  oraz  tereny  za  budynkiem  szatni.  Kamery
powinny  być  tak  zamontowane  aby  umożliwić  wzajemną  obserwację.  Wykonawca  podłączy
wszystkie kamery na terenie stadionu do dostarczonego rejestratora. Rejestrator musi umożliwiać
przechowywanie  nagrań  przez  okres  co  najmniej  30  dni.  Wykonawca  wykona  niezbędną
infrastrukturę  kablową,  tak  aby  uruchomić  kamery  w  ramach  już  istniejącego  systemu.  Nie
dopuszcza się wykonania połączeń za pomocą radiolinii. W załączniku nr 3 podano szczegółowe
wymagania techniczne dla sprzętu.

CPV 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
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Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać:
 osobiście  - w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok.

Nr 310
 telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 86.,
 e-mailem: informatyk@staszow.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Kamil Malinowski

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia – 14 dni od podpisania umowy.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– posiadają wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania  przedmiotowego  zamówienia,  oraz  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia;
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najwyższą ilością punktów (gdzie cena brutto to maksymalnie 60 %, natomiast czas realizacji
usługi 40 %) złożona przez wykonawcę, spełniającego określone 
                                                                    (podać kryteria wyboru inne niż cena)

wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Liczba punktów liczona wg wzoru:
T = (Tmin/Tx)*40 pkt.
T = ilość otrzymanych punktów
Tmin = najkrótszy termin  realizacji usługi spośród wszystkich ofert
Tx = termin realizacji usługi badanej oferty

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub na adres email: informatyk@staszow.pl w
terminie do dnia 08 grudnia 2022 roku do godz. 10:00
(opisać miejsce i sposób przekazania oferty elektronicznie)

Oferta  winna  być sporządzona na  „Formularzu oferty  cenowej”  –  wzór w załączeniu do  niniejszego
zaproszenia. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana/  udostępniona:  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie  7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy zostanie  przekazana  wykonawcy,  którego ofertę
wybrano telefonicznie
                                                         (podać sposób przekazania)

 Staszów, dnia 02.12.2022 roku               Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

/ - / dr Leszek Kopeć
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