
 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu udzielania zamówień pozaustawowych 

 
 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

 

 

❑   Zamówienie <2 tys. zł                                                    ❑   Zamówienie ≥2≤10 tys. zł 

❑   Zamówienie >10 tys. zł 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Zakup i dostawa: 

• rejestratora kamer IP z dyskiem twardym 4TB  szt1 ( model referencyjny DS-7616NXI-K2), 

• kamera IP co najmniej 4MP  szt1 (model referencyjny DS 2CD1053G0-I), 

• kamera analogowa 2MP HD z zasilaczem, co najmniej IP 66, z zestawem pasywnych 

transmiterów wideo HD szt4 (model referencyjny DS-2CE56D8T-ITMF, P-TR1HD3) 

• monitor do rejestratora co najmniej 32“ szt1 (model referencyjny DS-D5032QE 32‘‘) 

 (jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest rozbudowany – przedstawić w załączniku) 

2. Szacowana wartość zamówienia: 6000 złotych (bez VAT) oszacowana w dniu 20.09.2022 r. 

(zgodne z Regulaminem udokumentowanie wartości zamówienia w załączniku) 

3. Warunki płatności: przelew 30 dni 

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 15 października 2022r. 

5. Zamówienie wg rocznego wykazu zamówień dla danego rodzaju ma nr ( korkowe) 

 ----------- dalsza część wyłącznie dla Zamówień ≥2≤10 tys. zł i Zamówień >10 tys. zł ---------- 

6. Przewidywana data publikacji zaproszenia do składania ofert: do 23.09.2022r. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonania zamówienia. 

Ocena oferty metodą zero-jedynkową 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: nie wymaga się. 

9. Opis sposobu obliczania ceny ----------………………………………………………………... 

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty 100%……………………………… 

11. Istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy (wzór umowy załączeniu): złożene 

zamówienie 



12. Wadium, o ile przewidziano: nie dotyczy. 

 

 

 

….....................................................        
Pracownik ds. realizacji zamówienia (podpis i data) 

 
 Akceptuje   

 
 
 

………..…………………………… 
Właściwy Zastępca Dyrektora  

 
Zatwierdzam 

 
 
 

………..…………………… 
Dyrektor SWPZZPOZ   

 
Oznaczenie Zamówienia ………………  
  



 
Załącznik nr 3 
do Regulaminu  

udzielania zamówień pozaustawowych 
Oznaczenie Zamówienia: …………… 
 

Radom, dnia 20,09,2022r 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr 

B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na:  Zakup i dostawa zestawu 

monitoringu wizyjnego. 

2.Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1) opis przedmiotu zamówienia (jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest rozbudowany – w załączniku):  

• rejestratora kamer IP z dyskiem twardym 4TB  szt1 ( model referencyjny DS-7616NXI-K2 lub ), 

• kamera IP co najmniej 4MP  szt1 (model referencyjny DS 2CD1053G0-I), 

• kamera analogowa 2MP HDz zasilaczem, co najmniej IP 66, z zestawem pasywnych transmiterów 

wideo HD szt4 (model referencyjny DS-2CE56D8T-ITMF, P-TR1HD3), 

• monitor do rejestratora co najmniej 32“ szt1 (model referencyjny DS-D5032QE 32‘‘), 

• 2 letnia gwarancja na zakupiony sprzęt, bezpłatna dostawa do zamawiającego. 

2) termin wykonania zamówienia: 14 dni od dostarczenia zlecenia, 

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

:Prowadzona działalność gospodarcza, 

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie wymaga się, 

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z wykonawcami: piotr.wojcieski @szpitalpsychiatryczny.radom.pl  Piotr Wojcieski 

6) termin związania ofertą: z chwilą przyjęcia zamówienia 

7) opis sposobu przygotowywania ofert:: Ma być czytelny i jednoznaczny. Wartość podana w PLN 

netto liczbą i słownie. 

8) miejsce oraz termin składania ofert: : zaopatrzenie @szpitalpsychiatryczny.radom.pl do dnia 

05.10.2022r 

9) opis sposobu obliczenia ceny: zero jedynkowy. 

10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%, 

11) istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy (wzór umowy w załączeniu): 

12) wadium, o ile przewidziano: Nie przewidziano. 

 



 

 


