
 
 

 

ZAPROSZENIE 
 DO SKŁADANIA OFERT 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na:  

Zakup, dostawa i montaż zestawu bezprzewodowego systemu przywoławczego kaler w 

siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-

100 Niemodlin w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Niemodlin” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi 

priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 

2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych. 

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8. ze względu na wartość zamówienia 

oszacowaną poniżej kwoty 30.000 EURO. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zestawu bezprzewodowego systemu 

przywoławczego Kaler w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ul. Bohaterów 

Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin w  celu podniesienia bezpieczeństwa pracy 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie. 

Zamawiający zaplanował, że zestaw ma być zamontowany w 6 pomieszczeniach i będzie służył 
10 pracownikom w następującym układzie: 

1) pokój nr 1 = 4 pracowników,  
2) pokój nr 2 = 3 pracowników, 
3) pokój nr 3 = 2 pracowników,  
4) pokój nr 4 = 1 pracownik, 
5) pokój nr 5 = 2 pracowników,  
6) pokój nr 6 = 1 pracownik. 

Zaplanowano, że w skład zestawu wejdą: 
1) Nadajnik bezprzewodowy – przycisk ,,sos,, - 11 szt. 
2) Nadajnik bezprzewodowy – przycisk ,,cancel,, - 6 szt. 
3) Kaler – wzmacniacz sygnału – 1 szt. 
4) Interkom sygnalizator optyczno-akustyczny – 6 szt. 
5) Wyświetlacz LED (Gen-48) – 1 szt. 
6) Zasilacz buforowy - 1 szt. 
7) Akumulator do alarmu kontroli dostępu 12V/7ah – 1 szt. 
8) Kaler -pager – zegarek gen-700 touch – 2 szt. 



 
Zamawiający dopuszcza uzasadnioną zmianę składu zestawu w sytuacji, kiedy będzie to 
konieczne aby zestaw bezprzewodowego systemu przywoławczego kaler spełniał swoją 
funkcję. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do 16.11.2010 r.  
 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe 
warunki udziału w postępowaniu: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

2. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

zamówienia. 

 
5. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
z najniższą ceną. 
 

6. MIEJSCE I TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl  (skan 
oferty z podpisem), wyłącznie na formularzu będącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia w terminie do dnia 16.10.2020 r. 
Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. 
 

7. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: Edyta Kapuścińska tel. 77 4607945 

 
8. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO 

ZAMÓWIENIA: 

a) o wyborze oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia, 

mailto:sekretariat@opsniemodlin.pl


 
b) Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę w ciągu 5 dni po przekazaniu 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

 
9. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Zamawiający w związku z prowadzoną procedurą nie dopuszcza możliwości 

składnia ofert częściowych; 

2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu 

uzupełnienia przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez 

podania przyczyn. 

 
10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1) Klauzula informacyjna 

2) Wzór oferty i zestawienie - zał. nr 1 

3) Wzór umowy – zał. nr 2 

4) Protokół odbioru i zestawienie – zał. nr 3 

 
 
 

KIEROWNIK 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

/-/ 
Edyta Kapuścińska 


