
                       Łódź, dn. 15.07.2016 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

znak sprawy: LDZ-WA.2720.9.2016 

 

Urząd Statystyczny w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:   

Usługę monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmowego pożarowego 

znajdującego się w budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Urząd Statystyczny w Łodzi 

ul. Suwalska 29 

93-176 Łódź 

NIP: 729-10-20-493 

REGON: 000331530 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego pożarowego 

prowadzone w systemie  całodobowym z ciągłą rejestracją zdarzeń. 

Monitorowanie ma się odbywać drogą radiową i telefoniczną oraz polegać na 

stałym dozorze sygnałów alarmu: 

a) głównego pożarowego, 

b) uszkodzenia centrali sygnalizacji pożaru, 

c) zaniku zasilania 230V w UTA, 

d) włamania do urządzenia transmisji alarmu UTA i przerwania połączenia 

pomiędzy UTA a centralą sygnalizacji pożaru. 

2) Powiadamianie wskazanych osób o otrzymanym sygnale alarmu. 

3) Przechowywanie informacji o zdarzeniach w budynku, w formie elektronicznej, 

przez okres min. trzech miesięcy. 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Terminy wykonania zamówienia: od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r. 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym załączonym do 

niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, 

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail, numer faksu, NIP, 

REGON, numer rachunku bankowego, czytelny podpis wykonawcy. 



5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu przy ul. Suwalskiej 29 w Łodzi ( pok.107, 

 I piętro) lub e-mailem na adres: g.rogala@stat.gov.pl do dnia 20.07.2016 r.  

do godz. 12.00 z dopiskiem „Oferta na usługę monitorowania sygnałów z 

lokalnego systemu alarmowego pożarowego znajdującego się w budynku Urzędu 

Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29.” 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

6. OCENA OFERT 

Kryterium, na podstawie którego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, jest cena 

podana w formularzu ofertowym. 

Sposób obliczenia ceny oferty: 

CO = (OM netto  + VAT) * 36  +  KI 
                                         

CO  – cena oferty 

OM netto  – opłata miesięczna netto 

KI – koszty inne (należy podać jakie) 

 

Wartość punktowa, dla kryterium Cena obliczana, będzie według następującego 

wzoru:  

           COn 

C =  ----  x 100 pkt. 

        COb 

C - ilość punktów za kryterium „cena”; 
COn - cena oferty najniższa spośród oferowanych; 

COb - cena oferty badanej. 
 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty która uzyska 
najwyższą liczbę punktów (oferty o najniższej cenie). 

 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem 

http://lodz.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/zapytania-ofertowe/ 

mailto:g.rogala@stat.gov.pl
http://lodz.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/zapytania-ofertowe/


8. DODATKOWE INFORMACJE 

Należność  za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie regulowana w miesięcznych 

okresach rozliczeniowych, przelewem, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

„Koszty inne” (o których mowa w pkt.6) mogą być doliczone do pierwszej faktury lub 

rozliczone odrębną fakturą. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://lodz.stat.gov.pl/zamowienia-

publiczne-us/zapytania-ofertowe/ 

Dodatkowych informacji udziela Grażyna Rogala, nr tel. (42) 683-92-26, 

e-mail: g.rogala@stat.gov.pl 

 

9. ZAŁĄCZNIKI  

 Wzór formularza ofertowego 

http://lodz.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/zapytania-ofertowe/
http://lodz.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/zapytania-ofertowe/
mailto:g.rogala@stat.gov.pl

