
        Gózd, dnia 04.09.2009 r. 
Zespół Ekonomiczno 
Administracyjny Szkół w  Goździe 
 ul. Radomska 7, 26 -634 Gózd  
 

Zp.341/ 8-25 /ZEAS/09 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „ Dostawa                
i montaż monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej                        
w Małęczynie ”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie            
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
z późniejszymi zmianami .  

 

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania 

- wyboru oferty, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół zawarł z Wykonawcą: 

„ZAWISZA” Agencja Ochrony Osób i Mienia ul. Wolność 25 B, 26 – 607 Radom  umowę 

na wykonanie zamówienia o nazwie „ Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Małęczynie”,    

Przedmiotem zamówienia jest dostawa , montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń  systemu 
telewizji dozorowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie przy ul. Szkolnej 64 . 
W skład  zestawu monitorującego  wchodzi: 
Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy; max 200 kl/s; max rozdz. zapisu 720/576 przy 25 kl/s; obsługa  3 HDD po 
750 GB; zaawansowana wideodetekcja; 7 poziomów dostępu; archiwizacja na kartach pamięci lub na CD; 
wbudowana nagrywarka CD-RW; wbudowana karta sieciowa  - 1 szt. 
Kamera  zewnętrzna  kolorowa kompaktowa , przetwornik 500 linii;  czułość 0,6 lux /F 2,0 x) – 4 szt.  
Obiektyw do kamery kompaktowej – 4 szt, 
Obudowa kamery kompaktowej z grzałką i uchwytem – 4 szt. 
Monitor LCD „ 19” – 1 szt. 
HDD 750 GB – 1 szt. 
Zasilacz do kamer – 4 szt. 
Kamera kopułkowa wewnętrzna o rozdz. 420 linii; 1/3” ; czułość 0,5 lux;  obiektyw 3,6 mm  - 6 szt. 
Listwy elektroinstalacyjne, przewód koncentryczny + zasilający , materiały instalacyjne, 
Szkolenie, 2 egz. instrukcji obsługi monitoringu, książkę eksploatacji systemu . 
 

Oferta wykonawcy wybrana została spośród 11 ofert  złożonych w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Zespole Ekonomiczno 

Administracyjnym Szkół w Goździe ul. Radomska 7,  I piętro  pok. 102  do dnia: 24.08.2009 r., 

godz. 09 : 50 . 

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ  -  spośród nie podlegających  odrzuceniu 

ofert – w toku oceny uzyskała  najwyższą ilość punktów – 100,oo  pkt .  

Wykonawca zaoferował wykonanie w/w  zamówienia za wynagrodzeniem 

 – cena ryczałtowa brutto : 11.992,60 zł (jedena ście tysi ęcy dziewi ęćset 

dziewi ęćdziesi ąt dwa zł 60/100 )  

   Dyrektor 

inż. Józef Drab 

Otrzymują:                                                                                                                                                     

1.Strona internetowa www.bip.gozd.pl   04.09.2009 r. 

2.Tabilca ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 04.09.2009 r.                        

3. a/a 


