
ZAPYTANIE OFERTOWE Modernizacja systemu CCTV na terenie S.M. „Wilga2000” w Warszawie 
1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5  
03 -984 Warszawa, Regon: 140 690 080 
Internet: http:/www.Wilga2000.com.pl 
e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl 
telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938  

 
2. Określenie trybu zamówienia: Konkurs ofert 

 
3. Określenie przedmiotu zamówienia: 
Modernizacja systemu CCTV polegająca na : 
-wymianie 2 rejestratorów na rejestratory 2*HDD6TB wielkoformatowe ,(DRH8-16m42-AT2), IP oraz 
CVBS/AHD/TVI/CVI 16ch, 1080p@12FPS, H 264, 1*VGA, 1*HDMI, 1CVBS(klon), 4*WE/1*WY alarm, @*USB, 
zasilanie 12V DC z zasilaczem w komplecie lub o podobnych parametrach; 
-zamontowaniu w nich 4 twardych dysków 6TB przystosowanych do pracy ciągłej; 
-wymianie 8 kamer na kamery ZN8-MB2F36-DE Kamera IP mini-bullet,1/2   7” lub o zbliżonych parametrach     
i dołożenie do systemu 3 kamer  LYNZ-IR212PS-5 Kamera AHD bullet,1/2 .9”lub o zbliżonych parametrach; 
-zamontowaniu 2 dodatkowych monitorów 27’’ HDMI w dyżurce ochrony; 
-montaż 5 switchy zewnętrznych; 
-montaż 2 linków radiowych; 
-montaż uchwytu antenowego 2 metrowego. 

 
4. Oferta powinna zawierać wyszczególnioną wartość: 

a)  netto i brutto ww. urządzeń wraz z osprzętem niezbędnym do ich montażu, 
b)  netto i brutto za usługę montażu, 
 

UWAGA: przed złożeniem oferty należy przeprowadzić  wizję lokalną na terenie Osiedla, sprawdzić 
możliwość montażu kamer i ich podłączenia do rejestratorów, jak również zweryfikować we własnym 
zakresie obmiary podane w zapytaniu ofertowym i możliwości techniczne wykonania robót. 

 
5. Zakres prac :  
- Demontaż kamer przeznaczonych do wymiany i montaż w to miejsce nowych kamer; -Montaż nowych kamer w miejscach, w których dotychczas nie istniał monitoring; -Wymianę rejestratorów na nowe; - Wykonanie instalacji umożliwiających przesył sygnału z kamer do rejestratorów; -uruchomienie i sprawdzenie sprawności  systemu po zamontowaniu nowych urządzeń;  6. Gwarancja:       36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 
7. Termin zakończeniu prac:  do 31.07.2019 r. 
8. Termin i miejsce składania ofert:  31.05.2019 r.  

 
Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są o składanie ofert w siedzibie SM ,,Wilga 
2000’’, mieszczącej się przy ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na adres mailowy: 
spoldzielnia@wilga2000.pl 
Dodatkowe informacje można uzyskać od pracownika Spółdzielni: Grzegorz Pielach w godz. 10:00-15:00 
tel. 22 6738938 wew. 102,  email: gpielach@wilga2000.com.pl 


