Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mobilny zestaw ratowniczy”
Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.
„Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia
akcji ratowniczych”
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zleceniodawcy
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
tel. +48 91 425 27 78, e-mail: biuro@wopr.szczecin.pl

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 32236000-6 Radiotelefony
Miejsce realizacji zamówienia: Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest nowy nieużywany sprzęt radiokomunikacyjny firmy
MOTOROLA

MOTOTRBO

(lub

równoważny)

z

funkcją

przesyłania

danych,

np. lokalizacji osób i pojazdów w oparciu o wbudowane nadajniki GPS, składający
się z:
-

radiotelefon przewoźny Motorola DM4601e lub równoważny – 1 szt.,

-

antena samochodowa zintegrowanej VHF/GPS – 1 szt.,

-

radiotelefon przenośny Motorola DP4601e lub równoważny – 1 szt.

WYMAGANIA TECHNICZNE
Radiotelefon DM4601e lub równoważny - 1 szt.
Wymagania minimalne:
-

zakres pracy: 136 – 174 MHz,

-

odstęp sąsiedniokanałowy regulowany 12.5/20/25 kHz,

-

szczelność min. IP54,

-

praca na min. 1000 kanałach,

-

4 wierszowy wyświetlacz alfanumeryczny,

-

wbudowany głośnik, min. 3W,

-

minimum 4 programowalne przyciski,

-

automatyczna regulacja poziomu głośności w zależności od hałasu tła,

-

wbudowany odbiornik GNSS (GPS i GLONASS),

-

wbudowany moduł Bluetooth,

-

Obsługiwane tryby: cyfrowy konwencjonalny DMR Tier II, IP Site Connect,
analogowy konwencjonalny F3E,

-

moc nadajnika regulowana w zakresie 1-25 W,
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-

czułość odbiornika w trybie analogowym nie gorsza niż 0,18 µV przy 12 dB
SINAD, w trybie cyfrowym nie gorsza niż 0,16 µV (BER 5%).

Radiotelefon musi obsługiwać system RAS (system chronionego hasłem dostępu
radiowego do przemienników) stosowany w sieci przemienników Zamawiającego.
Zestaw musi zawierać:
-

mikrofon doręczny IMPRESS z klawiaturą – 1 szt.

Samochodowa zintegrowana antena VHF/ GPS - 1 szt.
Wymagania:
Element VHF:
Promiennik prętowy, ćwierćfalowy, strojony w zakresie 144-174 MHz,
Impedancja: 50 Ohm,
Zysk: 0 dB,
WFS <= 1.3,
Kolor: czarny,
Element GPS:
Częstotliwość: 1575 MHz,
Wzmocnienie:22 dB ±2 dB,
Napięcie zasilające: DC 2.85 V ~ 5 V,
Pobór prądu:<= 20 mA,
Impedancja: 50 Ohm
W zestawie przewody typu RG58, długość 4 m każdy,
Kabel anteny VHF należy dostarczyć z zaprawionym konektorem zgodnym z
gniazdem antenowym oraz dostarczyć wtyk BNC męski luzem.
Kabel anteny GPS należy dostarczyć z zaprawionym konektorem zgodnym z
gniazdem antenowym wraz z zaprawionym konektorem SMA męski
Radiotelefon DP4601e lub równoważny - 1 szt.
Wymagania minimalne:
-

zakres pracy: 136 – 174 MHz

-

odstęp sąsiedniokanałowy regulowany 12.5/20/25 kHz,

-

szczelność min. IP68,
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-

praca na min. 1000 kanałach,

-

4 wierszowy wyświetlacz alfanumeryczny,

-

wbudowany głośnik, min. 3W,

-

minimum 4 programowalne przyciski,

-

automatyczna regulacja poziomu głośności w zależności od hałasu tła,

-

wbudowany odbiornik GNSS (GPS i GLONASS),

-

wbudowany moduł Bluetooth,

-

baterię Impress min. 2800mAh (PMNN448AR)

-

Obsługiwane tryby: cyfrowy konwencjonalny DMR Tier II, IP Site Connect,
analogowy konwencjonalny F3E,

-

moc nadajnika regulowana w zakresie 1-15 W

-

czułość odbiornika w trybie analogowym nie gorsza niż 0,18 µV przy 12 dB
SINAD, w trybie cyfrowym nie gorsza niż 0,16 µV (BER 5%)

-

zestaw bez ładowarki sieciowej.

Radiotelefon musi obsługiwać system RAS (system chronionego hasłem dostępu
radiowego do przemienników) stosowany w sieci przemienników Zamawiającego
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełniania
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne,
osoby

prawne

albo

jednostki

organizacyjne

nieposiadające

osobowości

prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
1)

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych
przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

2)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)

nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

2.

Zamawiający

dokona

SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.

oceny

spełnienia

warunków

metodą
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IV.

Informacja

o

kryteriach

oceny

oraz

wagach

punktowych

lub

procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
następujących kryteriów (nazwa kryterium – waga % lub punkty):
Cena (A), wartość procentowa kryterium: 80%
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Cena - 80
Gwarancja jakości (B), wartość procentowa kryterium: 20%
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Gwarancja – 20
V.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny oferty.
1.

Sposób oceny oferty:
Kryterium: Cena (A)
Sposób oceny: (cena brutto najniższa/cena brutto oferenta)*80%
Wynik w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium: Gwarancja (B)
Sposób oceny:
Za udzielenie gwarancji na 24 miesiące – 0 pkt
Za udzielenie gwarancji na 36 miesiące – 5 pkt
Za udzielenie gwarancji na 48 miesięcy – 20 pkt
Sposób oceny poszczególnych ofert:
S=A+B
Gdzie:
S – łączna suma punktów
A – liczba punktów w kryterium Cena
B – liczba punktów w kryterium Gwarancja

2.

Zamawiający

wymaga

udzielenia

minimum

24

–

miesięcznego

okresu

gwarancji. Wykonawca deklarujący 24 miesięczny okres gwarancji wymagany
przez Zamawiającego otrzyma w podanym kryterium realizacji 0 pkt. W
formularzu ofertowym podając okres gwarancji należy zsumować okres

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mobilny zestaw ratowniczy”
Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.
„Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia
akcji ratowniczych”
wymagany 24 miesiące oraz dodatkowy (jeżeli Wykonawca nie decyduje się
na dodatkowy okres gwarancji wpisuje 24 miesiące, jeżeli decyduje się na
dodatkowe X miesięcy wpisuje X miesiące, jeżeli dodatkowe Y miesiące w
ofercie wpisuje Y miesięcy).
3.

Maksymalna, łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi –
100. Punkty będą liczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

4.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych

punktów.

Realizacja

zamówienia

zostanie

powierzona

Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
VI.

Terminy:
1)

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2017 roku do godziny 9.00.

2)

Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017 roku
o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

3)

Termin wyboru najkorzystniejszej oferty: wybór najkorzystniejszej oferty
nastąpi w terminie po zawarciu umowy o dofinansowanie przedmiotu
zapytania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4)

Termin realizacji umowy: 10 dni od daty zlecenia.

5)

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

6)

Zamawiający
Wykonawcy

za

wykonanie

wynagrodzenie

przedmiotu

płatne,

w

Zamówienia

terminie

30

zapewni

dni

od

daty

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi. Dokumenty rozliczeniowe to: podpisany
protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów
powiązanych).
W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczeni są:
1.

podmioty

powiązane

z

Zamawiającym

osobowo

lub

kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między

Wykonawcą,

do zaciągania
wykonującymi

a

zobowiązań
w

Zamawiającym
w

imieniu

imieniu

lub

osobami

Zamawiającego

Zamawiającego

upoważnionymi
lub

czynności

osobami
związane
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z

przygotowaniem

i

przeprowadzeniem

procedury

wyboru

Wykonawcy

a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)

pełnieniu

funkcji

prokurenta,

członka

organu

pełnomocnika,

ani

zarządzającego

pozostawaniu

z

lub

kontrolnego,

nimi

w

związku

małżeńskim;
2)

pozostawaniu z w/w osobami w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu,

w

stosunku

pokrewieństwa,

powinowactwa,

w

stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli lub podległości służbowej.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo
lub

kapitałowo

z

Zamawiającym,

zostanie

on

wykluczony

z

udziału

w postępowaniu.
2.

wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2015, poz. 184), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, iż istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VIII. Pozostałe informacje:
1.

Ofertę
na

należy

adres

złożyć

w

Zamawiającego:

Wodne

tradycyjnej
Ochotnicze

formie

papierowej

Pogotowie

Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 18, 70 – 383 Szczecin.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres:
biuro@wopr.szczecin.pl.
2.

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Ofertę należy
opisać:

Dostawa

sprzętu

i

wyposażenia

niezbędnego

do

skutecznego

prowadzenia akcji ratowniczych. Złożenie oferty w formie elektronicznej
następuje z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej
w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jej treścią (tj. wpływ na
skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego lub wpływ do programu do
obsługi poczty elektronicznej Zamawiającego).
3.

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Marcin
Łukomski (ekspert zewnętrzny).

4.

Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w

każdym

momencie jego trwania i po jego zakończeniu – bez podania przyczyny.

