Grudziądz, dnia 25 marca 2021 r.
Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usług serwisu i nadzoru nad systemami
zabezpieczenia technicznego w OPEC Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zwracamy się
z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług serwisu i nadzoru nad następującymi systemami
zabezpieczenia technicznego:
1) System nadzoru wizyjnego obejmujący:
a) rejestratory IP – 5 szt.
b) kamery IP – 76 szt.
2) Systemy alarmowe, instalacja małej i średniej wielkości (Centrala firmy Satel – 4 szt.).
Zakres świadczonych usług obejmuje comiesięczne wykonywanie następujących czynności:
1) sprawdzenia instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń
zabezpieczenia technicznego;
2) sprawdzenia poprawności działania systemu;
3) sprawdzenia połączeń giętkich;
4) sprawdzenia czy urządzenia oraz zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne;
5) kontrola stanu akumulatorów w centralach alarmowych, sygnalizatorach i urządzeniach UPS
podtrzymujących pracę systemów monitoringu;
6) sprawdzenia poprawności działania akustycznych sygnalizatorów alarmowych;
7) sprawdzenia, czy systemy alarmowe są całościowo w stanie gotowości do pracy;
8) przeglądów i usuwania wszelkich usterek w instalacjach oraz dokonania w nich niezbędnych
poprawek;
9) wypełnianie maksymalnie co trzymiesięcznych protokołów z kontroli systemów alarmowych
i przekazywanie ich w oryginale zleceniodawcy.
Okresowe, minimum raz na pół roku:
1) czyszczenie od wewnątrz i zewnątrz kamer, czujników systemów alarmowych;
2) smarowanie mechanizmów kamer;
3) kontrola szczelności kamer;
4) kontrolna połączeń elektrycznych w tym połączeń sieci LAN;
5) przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania na centralach alarmowych i systemach
monitoringu;
6) wykonywanie i przekazywanie zleceniodawcy kopii bezpieczeństwa konfiguracji centrali
alarmowych i rejestratorów.
Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 – projekt umowy.
II. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 15 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00
III. TERMIN BOOWIĄZYWANIA UMOWY: 24 miesiące
IV. WIZJA LOKALNA
W celu właściwego skalkulowania ceny przed sporządzeniem oferty bezwzględnie wymagane jest
przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przyszłych prac na terenie OPEC w
Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7. Wykonawca chcący wziąć udział w wizji lokalnej proszony jest
o kontakt z przedstawicielem Wykonawcy:
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, Polska, ul. Waryńskiego 32-36
tel. + 48 56 696 80 wew. 91- 93, fax: +48 56 696 80 98 e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl http://www.gpp.grudziadz.pl
REGON: 340009029 NIP: 876-22-728-47 KRS: 0000228967Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 14 052 000,00 PLN

•
•

Robert Pinuszewski tel.:56 45 06 150, e-mail: r.pinuszewski@opec.grudziadz.pl
Marek Antonowicz.: 56 45 06 149, e-mail: m.antonowicz @opec.grudziadz.pl

Uwaga: oferty bez odbycia wizji lokalnej nie zostaną rozpatrzone
V. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wykonywanie usług ochrony mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego;
2) potwierdzenie odbycia szkolenia w firmie Satel przez min 2 aktualnie zatrudnionych
pracowników;
3) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej na obiektach Zamawiającego.
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
Załączniki:
1) projekt umowy.
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