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Zapytania ofertowego 
                        10-08-2021r. 

Data   

ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF SP. Z 0.0. 

ZAPORA 11/1 

89-642 Rytel  

Dane identyfikacyjne zamawiającego  
  

         Nazwa i adres oferenta 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

I. Zakup i montaż monitoringu do Przetwórni ryb 

II. Zakup 2 sztuk monitorów LED 

III. Zakup komputera przenośnego - laptop 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Zakup i montaż monitoringu w pomieszczeniach Przetwórni ryb 

1. 8 sztuk kompaktowych kamer IP 2Mpx, WDR 120 dB, funkcje: dzień i noc, NR, WDR, AWB, 

AGC, BLC, HLC, ROI, Korytarz, Defog 

2. 8 sztuk obiektywów z korekcją 4,5 – 10 mm, 5Mpx, auto – iris 

3. 8 sztuk obudowy do kamer  

4. Rejestrator IP – 16 kanałowy, 8 Mpx 

5. Dysk twardy do rejestratora – 4TB 

6. Wisząca szafa  

7. Zasilacz 16xPoE 

II. Zakup 2 sztuk monitorów LED 

1. Przekątna matrycy 21,5” 

2. Rozdzielczość nominalna 1920x1080 px 

3. Zasilanie 230V AC 

III. Zakup komputera przenośnego – Laptop  

1. Ekran: 15,6”. 1920x1080 pikseli 

2. Model procesora InterCore i5 8gen 8250U 

3. Liczba rdzeni procesora 4 

4. Dysk SSD 256 GB 

5. System operacyjny Windows 10 Professional 

6. Wersja językowa Polski  

 

Brak możliwości złożenia ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z urządzeniami o parametrach innych niż w zapytaniu ofertowym 

o podobnym działaniu funkcjonalnym i technicznym 

 
 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium 

 

Waga 

1. Cena netto  100% 
 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

Opis sposobu przyznawania punktacji 
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• Oferta nr 1 – (najkorzystniejsza) – 3 pkt 

• Oferta nr 2 – (mniej atrakcyjna) – 2 pkt 

• Oferta nr 3 – (najmniej atrakcyjna) – 1 pkt 

(Objaśnienie- liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i 

wskaźnika procentowego.)  

 

 

Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty upływa 18 sierpień  2021 r.  

Czas realizacji do 30 września 2021r.  

 

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z zamawiającym. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn 

 

Ofertę należy złożyć w: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. 

Zapora 11/1 

89 – 642 Rytel lub scan na adres e-mail 

r.narloch@pstrag-mylof.pl  

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 
 

Złożona oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką  i powinna  zawierać co 

najmniej:  
 

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  

• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

• wartość oferty netto/brutto. 

• termin ważności oferty 

• okres gwarancji  
 

 

 

 

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)  
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