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              URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE



02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21
Tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12, fax. 22 846 76 67, e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl


CZĘŚĆ 2                                                                                                                                      Załącznik nr 1 do Ogłoszenia


Pieczęć Wykonawcy




Nr tel. ___________________________
Nr faxu:  _________________________
e-mail:  __________________________
NIP:  ____________________________
REGON: _________________________



FORMULARZ OFERTY





Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa





Nawiązując do Ogłoszenia na:
Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w budynku przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie – etap I
JA NIŻEJ PODPISANY
______________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
	SKŁADAM ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu.
	OŚWIADCZAM, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
	OŚWIADCZAM, że dysponujemy potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia.
	OŚWIADCZAM, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
	OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z Ogłoszeniem i uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
	OŚWIADCZAM, że zaoferowany przeze mnie rejestrator IP, niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, posiada minimum następujące parametry techniczne:

Ilość 
1 szt.

Standard
IP

Liczba kanałów
32

Max. strumień danych we/wy [Mb/s]
256 / 160

Ilość zdalnych połączeń
do 128

Liczba dysków wewnętrznych
1 dysk o pojemności 6TB

Obsługa HDD
4 szt. SATA (max. 24 TB)

Wyjścia wideo
HDMI, VGA

Max. rozdzielczość nagrywania
8 Mpix

Synchroniczne odtwarzanie
16 kanałów

Funkcja monitorowania stanu dysku S.M.A.R.T.
Tak

Obsługiwane marki kamer
ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, HIKVISION, PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek, ZAVIO, ONVIF lub PSIA

Port Ethernet
2 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Auto)

Nagrywanie
Ciągłe, harmonogram, detekcja ruchu, zdarzeniowe (VCA)

Protokoły
TCP/IP, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, SMPT, NFS, iSCSI, UPNP, RTSP

Archiwizacja
Nośnik danych USB lub zdalna

Funkcja ANR
TAK

Wejścia / wyjścia audio
RCA 1 / 1

We/Wy alarmowe
Tak: 16/4

Dostęp do rejestratora z urządzeń przenośnych
Android, iOS, WindowsMobile

Obsługa przeglądarek
IE, Firefox, Opera, Safari, itp.


	OŚWIADCZAM, że zaoferowane przeze mnie kamery zewnętrzne IP niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadają minimum następujące parametry techniczne:

Ilość 
3 szt.

Standard
IP

Obudowa
Kompaktowa

Przetwornik
1/2.8" Progressive Scan CMOS

Czułość
0,005 lux @ (F1,2, AGC ON),
0 lx w trybie z IR

Rozdzielczość
2048 x 1536

Odświeżanie
25 kl./s dla 2048 x 1536 i niższych

Strumienie wideo
3

Bitrate
32 kb/s - 16 Mb/s

Oświetlacz IR
50 m

Mechaniczny filtr podczerwieni
Tak

Zdarzenia alarmowe
Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż

Inteligentna analiza
Wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu

Nagrywanie
NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)

Interfejs sieciowy
RJ-45 10/100 Base-T

Materiał obudowy
Stop aluminium

Stopień ochrony
IP67

Zakres temperatury
-30...+60°C



	OFERUJĘ wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za łączną cenę ryczałtową brutto: ____________________________________ zł, (słownie: ___________________________________________________________) w tym podatek VAT.

OŚWIADCZAM, że zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy
do dnia 13 grudnia 2017 roku. 
	OŚWIADCZAM, że udzielam gwarancji jakości wykonanych robót na okres 24 miesięcy.
	OŚWIADCZAM, że akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.
	UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert.
	OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum Niepotrzebne skreślić. dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
	OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
	OŚWIADCZAM, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
co wykazałem w załączniku nr _______ do oferty i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączam stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
	OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
	OŚWIADCZAM, że w rozumieniu definicji zawartych w art. 104 – 106 „Art. 104. Za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 
w złotych 2 milionów euro. 
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 
Art. 107. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.” ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829) Wybrać właściwe.:
	należę do grupy mikroprzedsiębiorstw, 

należę do grupy małych przedsiębiorstw,
należę do grupy średnich przedsiębiorstw. 
nie należę do żadnej z powyższych grup.
	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ samodzielnie Niepotrzebne skreślić./przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:

________________________________________________________________________________
(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy )
________________________________________________________________________________

(zakres powierzonych robót / firma Podwykonawcy)



	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 




	OFERTĘ niniejszą składam na _______________ stronach.
	ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są:

_________________________
_________________________

___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

……................................................................................................................
	(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
	do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
	rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)



