Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
28-11-2019
Termin składania ofert
05-12-2019
Numer ogłoszenia
1220172
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego.
2) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca w 1 egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i
zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta
powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres Muzeum Okręgowe w
Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń oraz oznaczona następująco: oferta
przetargowa na wykonanie zadania: Wdrożenie wizualizacji, dodanie nowego
obiektu do programu wizualizacyjnego (SSWiN, system kontroli dostępu, system
sygnalizacji pożarowej, CCTV) wraz dostawą niezbędnego sprzętu
komputerowego.
3) Zamawiający dopuszcza także możliwość przesłanie oferty drogą elektroniczną
na adres: muzeum@muzeum.torun.pl lub za pomocą faksu na numer 56 622 40 29,
przy czym wymagany jest skan oferty oznakowany adnotacją „Za zgodność z
oryginałem” i podpisem Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego. Do przesłanej oferty
drogą elektroniczną należy załączyć dowód nadania pocztą lub kurierem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
muzeum@muzeum.torun.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Tybus-Bugajska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
56 660 56 12 / 509 799 001
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie pakietu usług związanych z
aktualizacją oprogramowania IRTER In Pro (wersja specjalna) do wersji IFTER
EQU, wdrożeniem wizualizacji, dodaniem nowego obiektu do programu IFTER
EQU oraz zakupem nowego sprzętu komputerowego, zgodnie z zapisami
niniejszego zapytania ofertowego.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wyłonienie wykonawcy.
Przedmiot zamówienia
1) Zakup sprzętu komputerowego
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i
uruchomienia komputerów o parametrach podanych w zapytaniu ofertowym:
a. 1 stacjonarnego, na którym zostanie zainstalowany system IFTER EQU dla
systemów rozległych
b. 2 komputerów All in One do wizualizacji i CCTV w Centrum Ochrony Muzeum

2) Zakres prac wiązanych z oprogramowaniem:
1. Na dostarczonym komputerze, o którym mowa w pkt. 1) 1. ust a. należy:
zainstalować oprogramowanie IFTER EQU; przenieść istniejące elementy z
oprogramowania IFTER In Pro (wersja specjalna oprogramowania do IFTER
EQU2); Ustawić przeniesioną wizualizacji IFTER In Pro istniejących systemów w
siedmiu Oddziałach Muzeum Okręgowego w nowym oprogramowaniu Ifter EQIU
( tj. 3030 elementów), tak aby wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nowe
oprogramowanie IFTER EQU. Systemy do ustawienia w nowym oprogramowaniu:
SSWiN, system kontroli dostępu, system sygnalizacji pożarowej, CCTV tak aby
System alarmowy SSWiN współpracował z systemem telewizji zamkniętej CCTV
w taki sposób, że alarm czujki w której zasięgu znajduje się dana kamera powoduje
wyświetlenie obrazu w oprogramowaniu wizualizacyjnym i nagranie obrazu z tej
kamery w trybie zagęszczonych klatek (tak system pracuje obecnie). Zainstalować
oprogramowanie systemu obiegu kluczy i skonfigurować je z zainstalowanych w
Muzeum elektronicznych szaf na klucze „ KEY WATCHER” firmy Morse
Watchmans Inc. (obecnie 7 szaf na klucze tupu KeyWatcher); Wdrożyć
wizualizację – tj. dodać nowy obiekt.
2. Przed zainstalowaniem oprogramowania należy uzgodnić z użytkownikiem
systemu alarmowego zakres danych wyjściowych.
3. Po zainstalowaniu oprogramowania wizualizacyjnego, wykonaniu grafiki
obiektu i naniesieniu elementów systemów zabezpieczeń elektronicznych (czujki
SSWiN, SSP, strefy SSWiN, SSP i kamer CCT do programu wizualizacyjnego)
należy dokonać sprawdzenia wszystkich elementów systemu alarmowego.
Jakiekolwiek objawy niesprawności systemu lub jego elementu powinny zostać
natychmiast usunięte.
4. Należy zapewnić jednotygodniowy, okres próbnej eksploatacji systemu
Wizualizacyjnego. W czasie próbnej eksploatacji Wykonawca musi przeszkolić
wyznaczone osoby do posługiwania się systemem alarmowym i wizualizacyjnym
oraz sprawdzić prawidłowość interpretacji przez personel różnych zdarzeń w
systemie.
1. W ramach zamówienia należy również:
a. Położyć okablowanie pomiędzy szafą techniczną w piwnicy a pomieszczeniem
ochrony zlokalizowanym na parterze w Ratuszu Statomiejskim (szafa techniczna
mieści się pod pomieszczeniem ochrony). Okablowanie powinno zawierać: 2 x
przewód HDMI, 4 x przewód UTP kat 5. Przewody należy poprowadzić w
korytkach PCW mocowanych do ścian lub p/t.
b. Podłączyć instalację oprogramowania i skonfigurować system CCTV z nowego
obiektu.
c. Zintegrować następujące elementy w nowym obiekcie:
• SAP - Centrala Sygnalizacji pożarowej -1 szt; - Ręczny ostrzegacz pożaru – 10; Ręczny ostrzegacz pożaru zewnętrzny – 9;
- Optyczna czujka dymu – 28; - Czujka temperatury – 2; - Czujka jonizacyjna
dymu – 53; - Sygnalizator akustyczny- 6; - Moduł kontrolno-sterujacy -1.
• SSWiN - Centrala alarmowa- 1; - Manipulator systemowy – 5; - Manipulator

systemowy zewnętrzny-1; - Czujnik Ruchu – 50
- Czujnik Magnetyczny – 10; - Sygnalizator wewnętrzny -5; - Sygnalizator
zewnętrzny- 3; - Kontrola dostępu - 6.
• CCTV - Kamery TV-37; - Kamera szybkoobrotowa w obudowie zewnętrznej- 9
• Elektroniczna szafa na klucze 1;
• Rejestr czasu pracy (RCP)1;
• Czytniki do RCP 6.
Kod CPV
72260000-5
Nazwa kodu CPV
Usługi w zakresie oprogramowania
Harmonogram realizacji zamówienia
Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania
umowy.
Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia upływa 23.12.2019r.
Załączniki




Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia na podobną
skalę w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia.
Potencjał techniczny
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dodatkowe warunki
W postępowaniu udział mogą wziąć wyłącznie Wykonawcy, którzy na dzień
składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a. nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym - Wymagane jest
złożenie stosownego oświadczenia potwierdzającego brak w/w powiązań – we
wzorze oferty.
b. Spełniają wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Warunki zmiany umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca powinien złożyć:
a. Wykaz wykonanych usług ich przedmiotu oraz informacji o podmiotach na rzecz
których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo
wykonanym zamówieniu;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
Zamówienia uzupełniające
-

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Opis kryteriów i ich waga
Cena – 100 %
1) Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród wszystkich ofert
spełniających wymagania, otrzyma 100 pkt.
2) Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego
wzoru:
Cena minimalna × 100 pkt ÷ cena badanej oferty
2. Sposób oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę
punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych
kategoriach.
Wykluczenia
-

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIASTA TORUŃ
Adres
Wały gen. Władysława Sikorskiego 8
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie , Toruń
Numer telefonu
56 611 84 54
Fax
56 611 88 90
NIP
8790001014
Tytuł projektu
Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele
muzealne
Numer projektu
POIS.08.01.00-00-0156/17-00

