
 

 

 

  ZAKŁAD NARODOWY 
  im. OSSOLIŃSKICH 

 
ul. Szewska 37,  50-139 Wrocław,  tel. 071 344-44-71,   fax 071 344-85-61,  NIP 897-10-82-476,  

ossolineum@ossolineum.pl 

 

   
Wrocław, dnia 01.09.2020  r. 

 
   Nasz znak: DZP-2621-20/2020 
 

 
                 

 

   
 

Dot. zapytania ofertowego pn:.  ,,Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz 
obsługującym je systemem ( dalej: system)  oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną 

ZNiO , po uprzednim wykonaniu demontażu istniejących bramek  wraz z  serwisem 

gwarancyjnymi” 
 

 
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego.  

 

Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej: 

 

1. W załączniku nr 2 do zapytania w tabeli nie ma wyszczególnionego aktywatora/dezaktywatora, 

który widnieje w opisie przedmiotu zamówienia wymagania dla nowego systemu bramek 

antykradzieżowych punkt 4 ? Czy Zamawiający życzy sobie wycenę aktywatora/dezaktywatora  i 

umieści urządzenie w tabeli ? 

Odp.  W załączeniu obowiązujący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.  

2. Moduł zdalnego serwisu – w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 4. podpunkt 3 oraz w 

wymaganiach dla nowego systemu bramek antykradzieżowych punkt b) kropka 3. Technologia 

elektromagnetyczna była stosowana lata temu w Bibliotekach. Technologia ta nie została 

rozbudowana ponieważ wyparła ją technologia RFID HF. Bramki Elektromagnetyczne nie 

wysyłają komunikatów i nie mają interfejsu sieciowego. Dają tylko sygnał świetlny i 

dźwiękowy. Musi być technik na miejscu aby umożliwić konfigurację oraz strojenie. Istnieje 

możliwość dołożenia osobnego urządzenia, które po wywołaniu alarmu na bramce wysteruje 

wbudowany przekaźnik, do którego może być połączona zwora EM. Bramki EM  nie 

umożliwiają zdalnej konfiguracji i strojenia – jest to możliwe wyłącznie w bramkach RFID HF. 

Wnosimy zatem o wykreślenie powyższych sformułowań w opisie przedmiotu zamówienia 

ponieważ nie jest zgodna z oczekiwaną przez Zamawiającego technologią EM. 

 

Odp. Bramka ma być wyposażona w interfejs komunikacyjny ethernet lub wifi (802.11ac lub n 

lub g) umożliwiający dostęp do konfiguracji z poziomu sieci TCP/IP Zamawiającego. Jeśli 

bramka wyposażona jest w interfejs ethernet to dostawca zobowiązany jest do doprowadzenia 

do bramki okablowania strukturalnego (Kat 5E lub 6) z najbliższego punktu krosowniczego 

wskazanego przez zamawiającego.   

 Bramka ma być wyposażona w moduł I/O wyposażony w styk bezpotencjałowy   

wytrzymującego obciążenie min 2 A/ przy 24V /DC.  
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3. Proszę o informację czy to są wszystkie bramki EM znajdujące się w budynku ? czy zostały 

jeszcze jakieś stare w pobliżu instalacji nowych bramek np. na piętrze itd. ? montaż nowych 

bramek może zakłócać działanie pozostałych w obiekcie. Całość systemu EM powinna 

pochodzić od jednego producenta aby uniknąć zakłócania sygnału. 

 Odp. Tak, w zapytaniu ofertowym wyszczególniono wszystkie bramki znajdujące się w budynku. 

4. Ze względu na pandemię i opóźnione dostarczanie przesyłek kurierskich zwracamy się z prośbą 

o możliwość złożenia oferty elektronicznie w formacie pdf. na adres e-mail: 

zamowienia@ossolineum.pl 

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany – Zapytanie ofertowe, Rozdział VII, Termin i miejsce 

składania ofert, punkt 1  - otrzymuje brzmienie:  

 

 
„Kompletną ofertę przygotowaną zgodnie z Rozdziałem V należy złożyć do dnia 03.09.2020 r. do 

godziny 10:00 w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego tj. Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław – sekretariat lub przesłać mailem na adres mailowy: 

zamowienia@ossolineum.pl”. W przypadku złożenia oferty poprzez przesłanie maila, w tytle maila 

należy wpisać: „Oferta DZP-2621-20/2020. 

W przypadku przesłania oferty drogą mailową w formacie pdf, prosimy o podpisanie oferty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do złożenia oferty”.  

 

 

 
 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

 

 

 

 

    Dyrektor ZNiO 

(-) dr Adolf Juzwenko
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Załącznik nr 2 do zapytania 

 
 

 
 

Formularz Ofertowy 

,,Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz obsługującym je systemem ( dalej: system)  
oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną ZNiO , po uprzednim wykonaniu demontażu 

istniejących bramek  wraz z  serwisem gwarancyjnymi” 
DZP-2621-20/2020 

zwanego dalej „zamówieniem”. 

 

 

Składający ofertę wykonawca / wykonawcy: 

Zarejestrowana nazwa wykonawcy / wykonawców 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

Adres/adresy wykonawcy/wykonawców: 

................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

 
Numer telefonu.............................................. Numer faksu......................................................... 

Numer telefonu.............................................. Numer faksu......................................................... 

Regon................................................. NIP................................. e-mail:.................................... 

Regon................................................. NIP.................................. e-mail:..................................... 

Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (jeżeli dotyczy) 

Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: 

a) nazwa: ………………………………., z siedzibą w ……………., przy ulicy……………; 

b) nazwa: ………………………………., z siedzibą w ……………., przy ulicy……………; 

c) nazwa: ………………………………., z siedzibą w ……………., przy ulicy……………; 

Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: 

a) Pan/Pani ………………………………………………………………….; 

b) Pan/Pani …………………………………………………………………; 

 

 

Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres:  

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………........…….... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Po zapoznaniu się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  oraz treścią Umowy  składam/ składamy 

ofertę wykonania:  
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 Całości  niniejszego zamówienia za cenę (wynagrodzenie ryczałtowe): 

kwota brutto…………………………………………………………………………………. zł 

słownie :  …………………………………………………………………………………   

złotych, 

w tym podatek VAT …………… zł 

kwota netto………………….……. zł  

słownie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

złotych. 

 
W tym: 

Lp. Cena jedn. 

netto 

Cena jedn. brutto Wartość 

brutto 

1. Dostawa 2 kompletów bramek 

antykradzieżowych wraz 

obsługującym je systemem,  

montaż bramek, wraz z  serwisem 

gwarancyjnymi 

   

2. Paski antykradzieżowe – 

15.000 szt. 

   

3. Aktywator/Dezaktywator   

 
 

RAZEM:    
 

 
 

1. Oświadczam/ oświadczamy, że zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią zapytania 

ofertowego i nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

2. Serwis gwarancyjny znajduje się w…………………….. (proszę podać adres siedziby 

podmiotu wykonującego 

serwis………………………………………………………………… 

3. Zgodnie z zapytaniem ofertowym  gwarantuję/ gwarantujemy wykonanie całości 

zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami i normami oraz z 

należytą starannością. 

4.  Oświadczam/ oświadczamy o związaniu ofertą przez okres 30 dni od dnia  upływu terminu 

składania ofert. 

5. jestem/nie jestem
1
 płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer 

NIP:............................................. 

6. jestem/nie jestem
1
 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarczych; numer identyfikacji REGON .............................................................. 

7. Akceptuję/ akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia umowne  

 i zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w 

załączonym wzorze umowy. 

8. W przypadku wyboru mojej/ naszej oferty zobowiązuję/ zobowiązujemy się do zawarcia 

pisemnej umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Nie zamierzam/ nie zamierzamy powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. 

Zamierzam/zamierzamy powierzyć podwykonawcom część zamówienia  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy/podwykonawcom 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

    .................................................................. 

(pieczęć i podpis osoby / osób uprawnionej / 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy / 

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego) 

 

 
 

 

 


