
Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec 

Juchnowiec Górny, dn. 10.11.2015 r. 

Zespół Szkół 

im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Juchnowcu Górnym 

ul. Szkolna 5 

16-061 Juchnowiec 

tel.: 85 719 66 78 

tel. kom.: 697 011 206 

e-mail: juchnowiec @wp.pl 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zwraca się 

z prośbą o podanie kosztu realizacji zamówienia. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w budynku Zespołu Szkół im Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Górny. 

 

Naprawa i rozbudowa system monitoringu cyfrowego na terenie Szkoły 

 

Zakres prac: 

 Naprawa (ewentualnie wymiana) uszkodzonych kamery (6 szt.). 

 Dostawa i  montaż nowych kamery (szt.3) w miejscach ustalonych z Dyrekcją Szkoły 

 Nowe kamery należy podłączyć do istniejącego systemu monitoringu, zaprogramować 

rejestrator do pracy z nowymi kamerami. 

 Należy zapewnić stabilne zasilanie nowych kamer. 

 

Instalacja powinna być poprowadzona  w listwach natynkowych.  

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terminie ustalonym z Dyrekcją Szkoły 

w celu ustalenia zakresu ewentualnej naprawy i rozbudowy. 

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty, naprawą 

systemu, rozbudową, koszty dojazdów i dwuletniej gwarancji. 

 

Oferty prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 18.11.2015 r. do godz. 

13.00 drogą mailową, pocztową (warunkiem jest dotarcie przesyłki w określonym terminie) 

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 

 

Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2015 r. 

 

Termin płatności faktury 21 dni od daty dostarczenia sprzętu i faktury do siedziby zamawiającego 

 

Zamawiający może odstąpić od całościowej lub częściowej realizacji zamówienia bez 

podania przyczyny.  

Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 

wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem ofert. 
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Minimalne wymagania kamer 

 

Rodzaj Kamera analogowa 

Typ Kopułkowa (Dome), wandaloodporna 

Typ sensora CMOS 

Przekątna sensora 1/3 " 

Efektywna liczba pikseli 1,3 Mpix 

Rozdzielczość 1280x960 pix 

Czułość 0,01 lx 

Tryb nocny Tak 

Promiennik podczerwieni Tak 

Max. zasięg oświetlenia podczerwieni 20 m 

Regulacja położenia W pionie , Obrót , Panorama 

Zastosowanie Wewnętrzna , Zewnętrzna 

Obraz 

Tryby pracy 1280×720/25 klatek , 1280×720/30 klatek 

Cechy i funkcje 

Ogniskowa/Zakres 2,8-12 mm 

Najkrótszy czas otwarcia migawki 1/50000 s 

Maks. kąt widzenia 97,3 ° 

Wodoszczelność Tak 

Standard wodoszczelności IP66 

Kompatybilność z systemami PAL , NTSC 

Funkcje dodatkowe 
BLC , Cyfrowa redukcja szumu (DNR) , AGC , 

Automatyczny balans bieli 

Interfejsy 

Analog HD 1 szt. 

Parametry fizyczne 

Sposób zasilania Zasilacz 

Napięcie zasilania 12 V 

Dopuszczalna wilgotność powietrza 

podczas pracy 
90 % 

Temperatura pracy -40 °C, 60 °C 
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Formularz ofertowy 
 

 

 

Deklaruję wykonanie zamówienia „Naprawa i rozbudowa system monitoringu 

cyfrowego na terenie Szkoły” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w następujących 

cenach: 

 

 

Zakres 

zamówienia 

Ilość Cena netto Cena brutto 

 

Naprawa kamer 

 

   

 

Nowe kamery 

 

   

 

Montaż kamer 

z podłączeniem 

 

   

 

Wartość całkowita zamówienia: 
 

  

 

 

 

Zobowiązuję się do zachowania terminu realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                       …………………………………… 
miejscowość, data                                                                                                                        pieczęć i podpis 

 


