
 

  Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.  

Wygoda 3 

21-505 Janów Podlaski 

biuro@skjanow.pl tel.  (83) 341 30 09 / 663 413 009, fax  (83) 341 33 60 www.skjanow.pl 
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Zapytanie ofertowe 
 
I. Zamawiający. 

Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o. Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski 
NIP: 537-000-96-80 Regon: 30120086 

II. Opis przedmiotu zapytania 
1. Zapytanie dotyczy: „dostawa materiałów i urządzeo oraz instalacja systemu monitoringu wizyjnego 

na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”: 
Wymagane warunki: 

a) dostawa, zabudowa, uruchomienie i sprawdzenie działania systemu monitoringu wizyjnego 
b) przeprowadzenie instalacji oraz podłączenie zasilania z miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego; 

c) szkolenie techniczne osób wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą byd fabrycznie nowe. Muszą spełniad 

normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem. 

3. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady: - co 

najmniej 36-miesięcznej. 

4. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji 

maksymalnie 7 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym 

sprzęcie. 

5. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumentów gwarancyjnych 

w języku polskim. 

6. Istnieje możliwośd przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę celem wyliczenia długości 

przewodów niezbędnych do prawidłowej pracy zestawu i rozpoznania warunków realizacji. 

7. Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu całego zastawu. Montaż będzie polegał na 

odpowiednim zamocowaniu kamer i pozostałych urządzeo w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. Wszystkie przewody muszą znajdowad się w korytkach maskujących, tak aby osoby 

postronne nie miały do nich dostępu. 

8. System po instalacji i konfiguracji musi byd gotowa do pracy. Cenę montażu, instalacji, oraz szkolenia 

należy zawrzed w ofercie 

 

III. Terminy. 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.04.2021 r. 

2. Termin płatności 14 dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru koocowego przedmiotu 

zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 
Oferta powinna: 

 zostad sporządzona przez Oferenta na jego własnym formularzu ofertowym 

 byd opatrzona pieczątką firmową 

 posiadad datę sporządzenia 

 zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

 zostad podpisana przez wykonawcę 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje:  



NIP: 5370009680   REGON: 030120086   KRS: 0000109401 
Sąd Rejonowy  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

kapitał zakładowy 3 912 500 zł 
 

 warunki gwarancji 

 warunki płatności i dostawy 

 możliwe do uzyskania upusty 

 maksymalny czas realizacji 

 inne informacje, które oferent uzna za stosowne 

V. Miejsce oraz termin składania ofert. 
1. Ofertę należy złożyd za pośrednictwem: 

poczty elektronicznej na adres: zakupy@skjanow.pl 
2. Termin składania ofert upływa dnia 12.03.2021 r. o godz. 12.00 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 

VI. Ocena ofert. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100% 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub drogą e-mail. 

VIII. Dodatkowe informacje. 
Dodatkowych informacji udziela: Mazurek Agnieszka pod numerem telefonu 663 413 009 
oraz adresem e-mail: zakupy@skjanow.pl 
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