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Wzór Formularza Oferty 

 

 

(pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 

OFERTA 

 
 
 
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 
27-600 Sandomierz 
NIP: 864-00-07-587, REGON: 830013135, KRS 0000043429 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/SPPW/2016 

 
dotyczące dostawy oraz montażu wraz z uruchomieniem nowego fabrycznie sytemu alarmowego dla 
potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach w ramach programu 
„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 
 

JA NIŻEJ PODPISANA/Y  

 

 ____________________________________________________________________________________   

 

 ____________________________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 

 ____________________________________________________________________________________   

 

 ____________________________________________________________________________________   
(nazwa i adres  Wykonawcy) 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego. 

2. OŚWIADCZAM, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego oraz 
wyjaśnieniami i zmianami w Zapytaniu ofertowym przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję 
się za związaną/związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
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3. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (zawierającą wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym): 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia Liczba sztuk 

1. Centrala alarmowa  Ilość wejść   16 

 Max. ilość wejść  64 

 Strefy   32 

 Wyjścia wysokoprądowe 4 

 Wyjścia niskoprądowe 12 

 Max. ilość wyjść  64 

 Liczba timerów  64 

 Pamięć zdarzeń  5887 

 Max. ilość użytkowników 192 

 Wydajność zasilacza 3 A 

 Napięcie zasilania  20 VAC  

 Parametry linii NO, NC, EOL, 

2EOL/NO, 2EOL/NC 

 Komunikator telefoniczny (dialer), 

modem 300 bps 

 Maksymalna pojemność akumulatora

 24Ah 

 Napięcie zasilacza centrali (±10%) 13,8 V 

DC 

 Obciążalność wyjść prog. 

Niskoprądowych      50 mA 

 Obciążalność wyjść prog. 

wysokoprądowych  3000 mA 

 Certyfikat EN50131 Grade 2 

1 

2. Manipulator LCD 

systemu 

alarmowego 

 Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 

 Diody LED informujące o stanie systemu 

 Alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC 

wywoływane z klawiatury 

 Sygnalizacja dźwiękowa wybranych 

zdarzeń w systemie 

 2 wejścia 

 Sygnalizacja utraty łączności z centralą 

 Łącze RS-232 do współpracy z 

1 
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Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia Liczba sztuk 

programem GUARDX 

3. Czujka ruchu z 

optyką 

zwierciadlaną 

 Precyzyjne zwierciadło sekcyjne 

 Zaawansowane cyfrowe przetwarzanie 

sygnału 

 Kompensacja temperatury 

 Płynna regulacja czułości 

 Zdalne załączanie diody LED 

 Pamięć alarmu 

 Napięcie zasilania DC12V +/-15% 

 Zalecana wysokość montażu

 2,1...3,0 m 

 Pobór prądu w stanie gotowości 12 mA 

 Maksymalny pobór prądu  12 mA 

 Czas sygnalizacji alarmu  2 s 

 Wykrywalna prędkość ruchu 0,3…3 

m/s 

  Klasa zabezpieczenia wg EN50131-2-2

  Grade 2 

 Spełniane normy   EN50131-1, 

EN50131-2-2  

 Klasa środowiskowa wg EN50130-5

 II 

 Wymiary 57x123x42mm 

3 

4. Cyfrowa czujka 

dualna 

 Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)  

 Czujnik mikrofalowy 24 GHz 

 Regulowana czułość detekcji obu 

czujników 

 Cyfrowy algorytm detekcji ruchu 

 Opcja odporności na ruch zwierząt o 

masie do 15 kilogramów 

 Cyfrowa kompensacja temperatury 

 Dwukolorowa dioda LED do sygnalizacji 

wykrycia ruchu 

 Zdalne włączanie/wyłączanie diody LED 

 Pamięć alarmu 

 Możliwość oddzielnego testowania 

czujników 

 Nadzór toru sygnałowego czujki i 

7 
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Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia Liczba sztuk 

napięcia zasilania 

 Ochrona sabotażowa przed otwarciem 

obudowy 

5. Zewnętrzny 

sygnalizator 

optyczno-

akustyczny 

 Sygnalizacja akustyczna: przetwornik 

piezoelektryczny 

 Sygnalizacja optyczna: superjasne diody 

LED 

 Wewnętrzna osłona metalowa 

 Zabezpieczenie antysabotażowe przed: 

oderwaniem od podłoża, otwarciem 

 Napięcie zasilania  DC12V +/-15% 

 Pobór prądu przez układ syg. akustycznej

 270 mA 

 Pobór prądu przez układ syg. optycznej

 250 mA 

 Poziom natężenia dźwięku z odległości 1 

m do 120 dB 

 Klasa środowiskowa wg EN50130-5

 III 

 Masa    0,91 

kg 

 Zakres temperatur pracy  -

35…+55°C 

 Maksymalna wilgotność 

 93±3% 

 Wymiary  

 148x254x64mm 

1 

6. Wewnętrzny 

sygnalizator 

akustyczny 

 Sygnalizacja akustyczna generowana przy 

pomocy przetwornika 

piezoelektrycznego 

 Wybór jednego z trzech typów 

sygnalizacji dźwiękowej 

 Ochrona sabotażowa przed otwarciem 

obudowy i przed oderwaniem od podłoża 

1 
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Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia Liczba sztuk 

 Napięcie zasilania DC12V +/-15% 

 Maksymalny pobór prądu sygnalizacja

 320 mA 

 Poziom natężenia dźwięku z odległości 1 

m do 120 dB 

 Klasa środowiskowa wg EN50130-5

 III 

 Masa     1,6 kg 

 Zakres temperatur pracy  -

10…+55°C 

 Maksymalna wilgotność 

 93±3% 

 Wymiary     

130x40mm 

7. Moduł monitoringu 

GPRS/SMS 

 Ilość numerów powiadomień 4 

 Ilość numerów sterujących  5 

 Ilość wejść    5 

 Ilość wyjść    1 

 Wyjścia sterujące  TAK 

 Zdalna konfiguracja GPRS 

 Monitoring GPRS, SMS, CLIP 

 Konfiguracja  GPRS-SOFT 

 Obudowa   Tak 

 Napięcie zasilnia  12 V 

1 

8. Obudowa  Napięcie zasilania AC 176-264V 50Hz 

 Transformator

 TRP50VA/16V/18V/20V 

 Zasilanie  230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 

250mA(max.) 

 Wyjście zasilania  U1=16V/AC lub 

U2=18V/AC lub U3=20V/AC (-

5%,+15%),I1=3,0Alub I2=2,8Alub I3=2,5A 

(max.) 

 Miejsce na akumulator 17Ah 

 Wykonanie, blacha DC01, grubość: 

0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, 

kolor: RAL 

 Zastosowanie do wewnątrz 

1 
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Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia Liczba sztuk 

 Zabezpieczenie antysabotażowe  1 x 

mikrowyłącznik: otwarcie obudowy 

0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie 

zwarte 

 Zamykanie skręcane 

 Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

 320x3955x90 mm 

9. Antena 

czterozakresowa 

na obudowę 

Antena przeznaczona jest do modułów: GPRS-

T1, GPRS-T2, GPRS-T3, GPRS-T4, GPRS-T6, LT-

1, LT-2, GSM-4, GSM-5, INTEGRA-128 WRL. 

Wyposażona w złącze typu SMA. 

1 

10. Instalacja, kabel Przewód miedziany YTDY złożony z 6 żył o 

średnicy 0,5mm. Przeznaczony do wykonania 

instalacji alarmowej i domofonowej, 100m 

1 

11. Sterownik radiowy Sterownik radiowy umożliwiający zdalne 

sterowanie urządzeń z wejściami 

przekaźnikowymi przy pomocy nadajników 

radiowych (pilotów). 

Sterownikiem jednokanałowym.  

Współpracować maksymalnie z 16 pilotami 

1 

12. Materiały 

pomocnicze 

Listwy ,rurki PCV, kołki, wkręty, przewody 
elektryczne, spinki, kołki,  

1 

13. Montaż i 

uruchomienie 

Wykonanie instalacji, montaż urządzeń, 
uruchomienie systemu, zaprogramowanie, 
próba systemu 

1 

Cena brutto  

Słownie: 
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4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:  

_______________________________________________________________________ 

 

tel. ___________________ fax ______________________ e-mail: ________________________ 

 

5. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

 

_____________________________________ 
(podpis Wykonawcy) 

 
 


