
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

 

 

Znak sprawy: OR.2710.42.2020    Poddębice, dn. 30.11.2020 r. 

  

Burmistrz Poddębic zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie naprawy 

systemu alarmowania DSP-15 będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Poddębicach. 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie; 

2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres 

Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie naprawy systemu alarmowania 

DSP-15 w Urzędzie Miejskim w Poddębicach”; 

3) Podane w niej ceny powinny być wyrażone cyfrowo i słownie; 

4) Powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- dostawę i uruchomienie stacji DSP-15 współpracującej z posiadanym przez 

Zamawiającego radiotelefonem GM340; 

-  wymianę akumulatora w zasilaczu ZR-16; 

-  wymianę akumulatorów w syrenie DSE600; 

- wymianę uszkodzonego radiotelefonu RL-102 na radiotelefon o parametrach 

podanych w załączniku nr 1. 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2020 r. 

4. Wybór wykonawcy 

Przy wyborze propozycji cenowej do realizacji Zamawiający będzie kierował się 

kryterium: cena - 100% za całość zamówienia. 

5. Wymagane dokumenty: 

Wykonawca powinien posiadać aktualny status autoryzowanego instalatora 

firmy Digitex. 

Propozycja cenowa powinna zawierać następujące dokumenty: 

1) Formularz propozycji wg załączonego wzoru (załącznik nr 2); 

2) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 3); 

3) Podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

(załącznik nr 4); 

4) Gwarancja na prace i materiały na min. 24 miesiące. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: 

W cenę propozycji należy wliczyć: 

1) Wartość wykonania usługi; 

2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca i nie będzie podlegała zmianie. 

 



7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

1) Propozycję cenową należy złożyć do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.00 

w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 

pok. 8 lub na adres e-mail: e.laski@poddebice.pl. 

2) Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostanie zwrócona Wykonawcy nieotwarta. 

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 

propozycję przed terminem upływu jej składania. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania bez 

podania przyczyny. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Edyta Łaski- podinspektor w Referacie Organizacyjnym, tel. 43 87-10-732 lub 

603-682-044 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

Burmistrz Poddębic 

(~) Piotr Sęczkowski 

Dokument podpisany elektronicznie 

 

W załączeniu: 

1. Parametry dla radiotelefonu w syrenie DSE600; 

2. Wzór druku dla propozycji cenowej; 

3. Wzór druku oświadczenia o działalności gospodarczej; 

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
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