Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zapytanie ofertowe

„Dostawa systemu wideokonferencyjnego wraz z jego instalacją, szkoleniem oraz
uruchomieniem na potrzeby realizacji projektu„
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ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Adres: ul. Tańskiego 5, 43 - 382 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 8297212,
fax: +48 33 8297221,
REGON: 070572182,
NIP: 937-14-72-347,
Godziny pracy: 8:00 – 16:00
e-mail: azabka@wsfip.edu.pl
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa systemu wideokonferencyjnego wraz z jego instalacją, szkoleniem oraz uruchomieniem na
potrzeby realizacji projektu.
Terminal Wideokonferencyjny – szt. 2
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kamera FULL HD PTZ (min 1080p30), sterowana z pilota
Zoom optyczny – 16x
Mikrofon
Wyjścia wideo – min. 2x (VGA/HDMI/DVI)
Wejścia wideo– min. 1x (VGA/HDMI/DVI)
Pilot do sterowania
Zgodność z standardami - SIP, H.323
Możliwość polaczenia z terminalami wiodących producentów systemów
wideokonferencyjnych (Polycom, Lifesize oraz Cisco, oraz innymi zgodnymi z
standardami SIP/ H.323)
Możliwość zapisu przebiegu wideokonferencji na nośniku USB
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•

Możliwość dołączenia do istniejących wielostronnych połączeń w standardzie
SIP / H.323

Elementy zestawu:
Dostawę oraz instalację jednego zestawu oraz szkolenie pracowników z obsługi sprzętu
wideokonferencyjnego zleceniobiorca przeprowadzi w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej, zestaw drugi powinien być dostarczony do siedziby Partnera w Islandii.
Instalacja zestawu w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa powinna uwzględnić montaż
terminalu wraz z mikrofonem i kamera oraz przygotowanie okablowania w wyznaczonym
miejscu.
UWAGA: do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną producenta zaproponowanego
sprzętu potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów.
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SKŁADANIE OFERT
1. Termin składania ofert: 29.10.2014
2. Osoby do kontaktu:

4

•

Jacek Stanisławski, e-mail: jstanisławski@wsfip.edu.pl, tel.: 33 8297233

•

Krzysztof Dziergas, e-mail: kdziergas@wsfip.edu.pl, tel.: 33 8297233

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin związania ofertą: 10.11.2014 r.
Data zakończenia wykonania zamówienia: 10.11.2014 r.
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MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i
Prawa, ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała – Sekretariat.
2. Oferty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres : azabka@wsfip.edu.pl .
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1.

KRYTERIUM WYBORU
Cena 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
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Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
ul. Tańskiego 5 43-300 Bielsko-Biała

OFERTA W ODPOWIEDZI
na zapytanie ofertowe dotyczące:
Zakup zestawów wideokonferencyjnych
w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. dotyczące
……………………….......................................................................................
składam niniejszą ofertę:

NAZWA OFERENTA : imię nazwisko

DANE OFERENTA: adres, nip,
telefon, e-mail
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Specyfikacja sprzętu, szczegóły oferty

LP

Przedmiot usługi

Kwota netto

Kwota Brutto

1.

Składam ofertę na ……………………………………………………….. za łączną wartość brutto
…………… PLN. Słownie (…………………………………………………………)

•

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że
przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.
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•
•

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas
wskazany w zapytaniu ofertowym
Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość i data
…..…………………….

Podpis oferenta
……………………………
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