
Nr sprawy 8/2012               Słotwina , dnia 11-07-2012r 

 

Zaproszenie do złożenia 

oferty na zadanie 

 

 

„Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS” 

 

 

1. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie zaprasza do 

złożenia oferty na zadanie:  

„Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Dostawa dobór i montaż monitoringu na 1 przepompowni ścieków i 3 pompowniach wody z 

wykorzystaniem istniejących szaf sterowniczych. 

Dostawa dobór i montaż 3 szt. wodomierzy z nadajnikami impulsów na pompowniach wody.  

Monitoring ma umożliwić przedstawienie rzeczywistych stanów na obiektach. 

Przede wszystkim: 

 

a) Przepompownie ścieków 1szt. 

- praca pomp, 

- awaria pomp, 

- prąd pomp 

- brak zasilania,  

- sygnał otwarcia szafy,  

- sygnał sucho biegu, 

- sygnał poziomu alarmowego 

- aktualny poziom ścieków 

- zdalne wymuszenie załączenia i wyłączenia każdej z pomp  

- zdalne wymuszenie blokady pracy pomp 

- zdalne wymuszenie resetu sterownika 

- przesłanie odczytu sumarycznej ilości przepompowanych ścieków z przepływomierza cy-

frowego, 

 

b) Pompownie wody 3 szt. 

- praca pomp, 

- awaria pomp, 

- prąd pomp 

- stan falownika,  

- reset falownika, 

- brak zasilania,  

- aktualne ciśnienie w sieci wodociągowej 

- poziom wody w zbiorniku 

- przelew wody ze zbiornika 

- sygnał otwarcia drzwi obiektu,  

- aktualne wskazanie wodomierza wraz z historią godzinową dobową i miesięczną, 

- zdalne wymuszenie resetu sterownika, 

 



Wymagania dotyczące systemu monitoringu 

 

- monitorowanie sygnałów z wykorzystaniem sieci GSM i pakietowej radiowej transmisji da-

nych GPRS. Nadajniki powinny posiadać możliwość pracy z kartami SIM dowolnego opera-

tora sieci GSM. Powinny także mieć możliwość późniejszej zmiany kart SIM na innego ope-

ratora, w przypadku otrzymania przez nas korzystniejszej oferty od innego operatora niż pre-

ferowany przez nas obecnie, 

- wizualizacja graficzna aktualnego stanu sygnałów,  

- archiwizacja zdarzeń na serwerze (możliwość przeglądu zdarzeń i przebiegów graficznych 

wstecz w czasie) 

- miesięczna statystyka (przynajmniej sumaryczny czas pracy każdej z pomp w wybranym 

miesiącu i stany awaryjne) 

- możliwość dokonywania analizy i statystyk z gromadzonych danych   

- otwartość systemu - możliwość dalszej rozbudowy systemu o kolejne obiekty (przepompow-

nie, tłocznie, stacje uzdatniania wody, itp.) bez konieczności dodatkowej rozbudowy kompu-

tera/serwera, czy też zakupu dodatkowego oprogramowania 

- możliwość łączenia się z serwerem systemu monitoringu od jednego do kilku komputerów 

„terminali” jednocześnie poprzez sieć internetową, z możliwością graficznego podglądu ak-

tualnego stanu sygnałów z obiektów, przeglądu historii zdarzeń, przebiegów graficznych, itp. 

- możliwość wysyłania wiadomości SMS na telefony komórkowe przez system w wypadku 

zaistnienia sygnałów awarii (poziomów alarmowych, itp.) z informacją o źródle awarii (na-

zwa obiektu i opis awarii) 

- w przypadku konieczności instalacji w systemie monitoringu komputera-serwera, informu-

jemy iż zapewniamy dość nową jednostkę (wraz z monitorem) w siedzibie firmy. Jeśli para-

metry posiadanego przez nas zestawu komputerowego będą wystarczające, można je pomi-

nąć w ofercie, 

 

3. Przewidywany termin realizacji  do 10 Sierpnia 2012r 

4. Kryterium wyboru oferty: 

Cena - 100%   

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

1) formularz oferty cenowej  zał. Nr 1 

2) oświadczenia wykonawcy zał. Nr 2 

6. Sposób przygotowania oferty: 

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie 

2) na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy, a także  

napis o treści:  Oferta na zadanie  „Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji 

GPRS”  Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 20-07-2012r. godz. 09:00. 

3) ceny w ofercie winny być podane w PLN i wyrażone winny być cyfrowo i słownie, 

4) oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (drukiem) 

5) cena winna obejmować całość zamówienia  

7. Oferty składać należy w terminie do . 20-07-2012r. do godz. 08:45 w siedzibie 

zamawiającego, Słotwina 36 , 58-100 Świdnica, sekretariat. 



8. Oferty złożone po upływie określonego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu . 20-07-2012r. o godz. 09:00  w siedzibie Zamawiającego tj. 

Słotwina 36. 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Marek Baliński  Tel. 665-188-101 

11. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio po rozstrzygnięciu 

postępowania, 

 

Sporządził: 

Marek Baliński 

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

             / data , podpis Prezesa Spółki/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
........................................................   ………………………………………….…….. 
      (miejscowość , data) 

…………………………………… 

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

           ( wykonawca, nazwa, adres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zał. Nr 1 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo  

Komunalne Sp. z o.o. 

Słotwina 36 

58-100 Świdnica 

 

 

OFERTA 

 

Jako odpowiedź na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: 

„„Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS”” 
 

Pełna nazwa wykonawcy:  

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

 

Adres siedziby wykonawcy:  

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

 

tel. ..............................................      fax. ...........................................  

 

tel. kom. .....................................       e-mail: .....................................      

 
    

1) Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu za łączną kwotę 

w wysokości:…..…………zł  netto, słownie………………………….……………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

W tym ……………………zł. z Vat, słownie …………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

a) Przepompownie ścieków ……..……….zł netto, słownie 

…………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

b) Pompownie wody  …………………….zł netto, słownie …………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

2) Termin realizacji umowy   

a) Przepompownie ścieków ……………………………………………………...……….  

b) Pompownie wody  ……………………………………………………………………. 

3) Termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury 

4) Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptuję i zobowiązuję się 

w przypadku przyjęcia mojej oferty do jej terminowej realizacji. 

 

 

 

……………………………………… 

         ( data , pieczęć i podpis wykonawcy) 

 



zał. Nr 2 
 

WYMAGANE OŚWIADCZENIA 

 

Nazwa zadania: 

 

„„Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS”” 
 

 

 

PKT I 

 

 

Oświadczenie z art. 22 ust. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Z późniejszymi zmianami – Prawa Zamówień 

Publicznych (Dz.U.07.223, poz. 1655  z późn. zm.) 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zapytania ofertowego; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 

 

 

 

 

 ……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                   do reprezentowania firmy 

 

 

 

 

PKT II 

 

 

Oświadczenie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane(Dz. U. nr 226, poz. 1817). 

 

 

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami  Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223, poz. 1655  z 

późn. zm.) 

 

 

 

 

……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                   do reprezentowania firmy 

 

 

 

 

 

 

 


