Zaproszenie do składania ofert
WSSE „INVEST-PARK” SP z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż dwóch
zestawów szlabanów parkingowych, po jednym na terenie hal przemysłowych WSSE Invest-Park Sp. z
o. o. w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 32 i w Bolesławcu, ul. Przemysłowa 11.
Minimalne wymagania techniczne dla szlabanów:
• praca średnio intensywna, w polskich warunkach atmosferycznych (od min. -20 do min. +50 st. C)
• obudowa ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed korozja, malowana, zabezpieczenie przed
dostaniem się osób niepowołanych do układów wewnętrznych,
• ramię aluminiowe dł. 6 m, ze wspornikiem uchylnym amortyzowanym na końcu,
• gumy ochronne, nalepki ostrzegawcze i listwa świetlna na ramieniu szlabanu,
• fotokomórka bezpieczeństwa,
• odbiornik radiowy z możliwością zaprogramowania 10 pilotów,
• zasilanie awaryjne na wypadek zaniku zasilania sieciowego,
• możliwość otwarcia w wypadku awarii zasilania i wyczerpania się zasilania awaryjnego,
• możliwość ustawienia w pozycji „stale otwarte”,
• 3 piloty do każdego szlabanu.
Realizacja niniejszego zamówienia obejmuje:
• wykonanie odpowiednich stóp fundamentowych,
• dostawę i montaż dostarczonych zestawów wraz z wykonaniem niezbędnych podłączeń i połączeń
zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego (łącznie do 10 mb przewodu zasilającego, w tym do 6 mb
na zewnątrz, częściowo przy użyciu progu ochronnego), poprowadzenie niezbędnych instalacji i
podłączeń w budynkach portierni i podłączenie urządzenia do tablicy elektrycznej wraz z
wykonaniem pomiarów elektrycznych,
• regulacją i przetestowanie poprawności działania,
• zaprogramowanie odbiorników radiowych – zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,
• szkolenie min. 6 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, w tym w zakresie: obsługi
pilotów, korzystania z opcji awaryjnego otwarcia oraz z zakresu konserwacji urządzeń.
• bezpłatną usługę serwisową w okresie objętym gwarancją wynoszącą 24 miesiące, w tym usuwanie
usterek technicznych i w układach elektronicznych (maksymalny czas reakcji 24 h, przywrócenie
pełnej sprawności w maksymalnie 72 h), ponadto - przeprogramowanie lub ponowne
zaprogramowanie urządzeń - maksymalnie 2 razy w okresie serwisowania.
Warunki ogólne zamówienia
Termin realizacji: do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Płatność: 14 dni od daty otrzymania faktury.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do dokonania wizji w
miejscu montażu poszczególnych zestawów szlabanów parkingowych, dokonania szczegółowych
pomiarów i dokonania uzgodnień z Zamawiającym.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.05.2020 r. (dwudziestego piątego maja 2020 r.) włącznie
– fizycznie w siedzibie Spółki w godzinach pracy spółki (do godz. 15.30), lub przesłać na adres emailowy: invest@invest-park.com.pl . Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu
składania ofert.
Przedstawicielem Zamawiającego pełniącym nadzór nad realizacją niniejszego zamówienia jest
Krzysztof Czarnecki, tel.: 609 909-693, e-mail: k.czarnecki@invest-park.com.pl
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Zamawiający:
Wybierze najkorzystniejsza ofertę cenową.
Nie będzie rozpatrywał ofert cząstkowych.
Unieważni procedurę wyłonienia wykonawcy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyłonienia wykonawcy, gdy najkorzystniejsza
do zawarcia Umowy oferta przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia.
Z tytułu odwołania postępowania oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załącznikiem do ofert jest wzór umowy, która zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu
wykonawcą.

