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Zapytanie ofertowe nr 01/01/2019 
 
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie zaprasza  
do złożenia oferty na świadczenie usług teleinformatycznych i serwisowych systemu alarmowego na 
lata 2019 – 2023 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:  
 
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15; 
tel: 58 774 68 90, 722 224 585; e-mail: biuro@plgr.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:  
 
Zamówienie obejmuje wykonywanie usług z zakresu utrzymania instalacji alarmowej oraz 
konfiguracji wewnętrznej sieci telefonicznej. Usługa obejmuje: 

 konfigurację centrali telefonicznej Platan PRIMA dla jednego nr zewnętrznego oraz 4 
wewnętrznych, 

 wykonywanie okresowych przeglądów poprawności działania instalacji alarmowej, co 
najmniej raz w roku oraz wykonywanie napraw i prac konserwacyjnych, jeśli zajdzie taka 
konieczność. 

 
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej w/w podziału. 
 
Przeglądu systemu alarmowego winien się składać z co najmniej z poniższych czynności: 

 Sprawdzenia poprawności załączenia i wyłączenia systemu, 

 Sprawdzenie linii dozorowych, wyzwolenie alarmu, resetowanie systemu i wprowadzenie 
ewentualnych korekt w ustawieniu, 

 Sprawdzenia poprawności działania czujek, wejście w proces testowy, wymuszenie 
zadziałania, kontrola poprawności, wprowadzenie ewentualnych korekt w ustawieniu, 

 Sprawdzenia poprawności działania systemu powiadamiania, 

 Sprawdzenia poprawności działania zasilania głównego i awaryjnego, 

 Sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i napięć, 

 Sprawdzenie zasilania 230V AC i 12v DC, 

 Sprawdzenie sygnalizatorów, 

 Sprawdzenie centrali, dokonanie odczytu pamięci zdarzeń, regulacja czasu rzeczywistego, 
wprowadzenie ewentualnych korekt, 

 Utrzymanie urządzeń w stanie czystości,  
 

Płatności za wykonane usługi następować będą na podstawie protokołu wykonania usługi oraz 
faktury VAT lub rachunku w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia dokumentu do siedziby 
Stowarzyszenia. 
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie w/w usług. 
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TERMIN ODPOWIEDZI: 
15.02.2019 r., godz. 12:00 – Decyduje data wpływu oferty do biura. 
 

III. OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE,  
Ofertę sporządzoną wg. załączonego wzoru w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła 
pocztą do Biura PLGR, adres: 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15 lub pocztą elektroniczną na adres 
biuro@plgr.pl. 
 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 
- Cena –  100 % 
 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY SKŁADANEJ OFERTY: 
 

DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
Paweł Kirkowski  
tel. 58 774 68 90, 722 224 585, e-mail p.kirkowski@plgr.pl 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 wzór oferty. 
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