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UPROSZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE USŁUGI

x Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

Adres pocztowy:  14-530 Frombork, ul. Młynarska 5a

Miejscowość:
Frombork

Kod pocztowy:
14-530

Województwo:
Warmińsko-Mazurskie

Tel.:
0 55 244 06 60

Fax:
055 244 06 61

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.frombork.pl
Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Administracja rządowa centralna  Uczelnia publiczna
 Administracja rządowa terenowa  Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

    x  Administracja samorządowa  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 Podmiot prawa publicznego  Inny (proszę określić):
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Wykonanie prac związanych z monitorowaniem dolnego tarasu miasta Fromborka z dostawą kompletnego sprzętu
elektronicznego”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:                      Dostawy                                        Usługi    x

http://www.frombork.pl/


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Wykonanie czynności będzie polegało na dostarczeniu i zainstalowaniu kompletnego sprzętu do
monitoringu automatycznego, a także przeprowadzenie dwu-lub trzydniowego szkolenia
dotyczącego obsługi sprzętu monitorującego.
Sprzęt elektroniczny do monitoringu automatycznego będzie składał się z dwóch zestawów

kamerowych zewnętrznych (kamera dualna dzienno/nocna, szybkoobrotowa, zoom optyczny min.

x26, rozdzielczość min. 460TVL, 230VAC, kopułka przydymiona, strefy prywatności), jednej

cyfrowej klawiatury sterującej z ekranem LCD, manipulatorem do rejestratora i multiplekserów,

rejestratorem cyfrowym 4-kanałowym z dyskiem twardym o pojemności zapewniającej rejestrację

obrazu na min. 2 tygodnie z obsługą sieci LAN i nagrywarką, specjalistycznym monitorem LCD o

rozdzielczości minimum 17", zestawu do transmisji bezprzewodowej do wyżej wymienionego

sprzętu, przewodów koncentrycznych, zasilających i materiałów instalacyjnych w ilości niezbędnej

do zainstalowania sprzętu monitorującego. Informacja na temat lokalizacji kamer i stacji

monitoringu dostępna w siedzibie zamawiającego pokój nr 18 p. Dariusz Barton) tel. 0552440670 w

godz. 7.00 – 15.00 ( w środy od 9.00 – 15.00).

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot 32.23.40.00-2

Dodatkowe przedmioty
32.33.31.00-7
31.70.00.00-3

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony         x

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1 Ogłoszenie o zamówieniu, w którym ustanowiono dynamiczny system zakupów

Numer ogłoszenia w BZP:                nie dotyczy

albo w Dz.Urz. UE:

IV.2.2 Termin składania ofert orientacyjnych
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