
Białystok dnia 15.07.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok
zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na dostarczenie oraz 
uruchomienie systemu obsługi parkingu wraz z wymaganą infrastrukturą sprzętową 
parkingów SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w 
Białymstoku.

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostarczenie i montaż własnymi środkami i własnym staraniem infrastruktury 

sprzętowej służącej do obsługi parkingu płatnego.
2. Wykonanie przeglądów technicznych okresowych, wynikających z czasu 

gwarancji(min.12miesiący).

Elementy parkingu nr 1:
Automat biletowy wjazdowy z czytnikiem kart zbliżeniowych oraz pętlą indukcyjną.
2szt. Szlaban z ramieniem 2,7m-3m oraz pętlą indukcyjną.
Czytnik kart zbliżeniowych przy wyjeździe.
Jednostka PC wraz z monitorem i oprogramowaniem zarządzającym.
Czytnik laserowy kodów kreskowych.
Czytnik kart zbliżeniowych do kodowania personalizacji kart.
Papier termiczny do bileterki (szer. 57mm)
100szt. Karty zbliżeniowe czyste.
Budka parkingowa 2,5m x 1,5m z dachem niewykraczającym poza obrys fundamentów 
dłuższego boku.

Elementy parkingu nr 2:
Automat biletowy wjazdowy z czytnikiem kart zbliżeniowych oraz pętlą indukcyjną.
2xSzlaban z ramieniem 2,7m-3m oraz pętlą indukcyjną.
Automat kasowy przyjmujący monety oraz banknoty
Automat wyjazdowy z czytnikiem laserowym oraz czytnikiem kart zblizeniowych i pętlą 
indukcyjną.

Zamawiąjący wymaga, aby zainteresowany Oferent zapoznał się z dotychczasową 
infrastrukturą obydwu parkingów i uwzględnił wszystkie wymagane elementy w złożonej 
ofercie.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, montażem, uruchomieniem i 
szkoleniem personelu Zamawiającego.



Dodatkowe wymagane usprawnienia dotyczące obu parkingów:

1. Możliwość awaryjnego otwarcia szlabanu wjazdowego i wyjazdowego dla pojazdów 
specjalnych(np. karetek, inwalidów, pracowników firm współpracujących) przy czym 
zasada zamknięcia szlabanu pozostaje bez zmian.
2.Obsługa kart zbliżeniowych 85mm x 55mm – wymagana możliwość przystosowania 
obecnych kart wraz z podziałem na parking nr 1 i parking nr 2, lub oba jednocześnie.

Warunki szczegółowe:
1.
Wykonawca zobowiązuje się do dojazdu na własny koszt w wypadku terminu przeglądu 
technicznego oraz w razie awarii podczas okresu gwarancyjnego. Wykonawca oświadcza, 
że posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.
2.
Naprawy infrastruktury sprzętowej muszą być wykonywane wg technologii napraw danej 
marki sprzętu.
Ewentualne koszty wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii napraw lub 
niewłaściwych części będą obciążać Wykonawcę.
3.
Wymontowane (zużyte) części zamienne itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na 
jego koszt.
4.
Przeglądy techniczne obejmują wykonanie czynności, odpowiednich dla danego okresu 
użytkowania, które zostały określone i opracowane przez producenta
 z uwzględnieniem niezbędnych części zamiennych 
wykorzystywanych w trakcie przeglądów.
7.
Części zamienne użyte w przeglądach technicznych muszą być
nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producenta
oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie.
8.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 6-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę,
na części wg gwarancji producenta jednak nie krócej niż 12- miesięcy.

Wykonawca przedstawiając ofertę, potwierdza, że zgadza sie na wszystkie w/w warunki.

Zamawiający zastrzega sobie możliwosć unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny .

Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
 Wojciech Dziwulski
 tel. (85)7488-504

Kryterium wyboru oferty: 
cena 100% 



Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia  28.07.2014r.  do godz. 10.00
w siedzibie Szpitala. Budynek Administracji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 – 
kancelaria, pok. nr 12 lub przesłać faksem na nr tel. 85-7488-504

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą:

1.
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

2.
Aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruku z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
wygenerowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.
Oświadczeń potwierdzających, że Wykonawca:
●zapoznał się z zapytaniem ofertowym i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
●posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia
●posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował
potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
●znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

W załączeniu:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Dyrektor Szpitala
Urszula Łapińska


