Katowice, dn. 23.02.2021

Zapytanie ofertowe na rozszerzenie i modernizację systemu monitoringu wizyjnego na terenie
nieruchomości TFS w Warszawie przy ul. Komitetu Oborny Robotników 39

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (TFS) zaprasza do złożenia oferty na rozszerzenie i modernizację
systemu monitoringu wizyjnego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony
Robotników 39. Nieruchomość składa się z 5 działek o nr 6/9; 9/1; 9/2; 9/4; 9/6 o łącznej powierzchni gruntu
106821 m2, zabudowana jest obiektami pełniącymi funkcje biurowe, magazynowe, warsztatowe, usługowe
oraz parkingi.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie i modernizacja zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego
na terenie nieruchomości TFS w Warszawie w taki sposób aby obejmował swoim zasięgiem całą nieruchomość.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
2.1 opracowanie koncepcji rozszerzenia monitoringu wraz ze szczegółową wizualizacją i specyfikacją
sprzętu;
2.2 dostawę, montaż, konfigurację sprzętu oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych
z wykonaniem monitoringu wizyjnego;
2.3 podłączenie kamer do jednej centrali sterującej całym systemem;
2.4 uruchomienie systemu;
2.5 wykonanie wszystkich koniecznych prac umożliwiających prawidłowe działanie systemu;
2.6 modernizację i podłączenie obecnie istniejącego systemu do nowo projektowanego oraz ich integrację.
3. Wymagania konieczne do spełnienia:
3.1 Rejestrator cyfrowy z możliwość zarządzania przez Internet, umożliwiający zapis do 7 dni wstecz,
zapewniający możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia,
3.2 System umożliwiający głosowe wydawanie komend prewencyjnych na odległość,
3.3 Monitoring oparty na kamerach IP, nagrywanie w rozdzielczości nie gorszej niż 1920x1080@30FPS,
wyposażone w zoom optyczny,
3.4 Możliwość programowania patrolu wizyjnego,
3.5 System wyposażony w moduły podczerwieni o skutecznym zasięgu 30 metrów,
3.6 System oparty na przesyłaniu obrazu za pośrednictwem światłowodu,
3.7 Wszystkie elementy montowane na zewnątrz muszą być odporne na działanie czynników
atmosferycznych.
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4. Termin i sposób złożenia oferty:
Termin składania ofert cenowych: 28 marca 2021r. Oferty powinny być przesłane z zabezpieczonym hasłem
w pliku pdf na adresy mailowe: mbednarczyk@tfsilesia.pl oraz egorniak@tfsilesia.pl, hasło do pliku wysłane na
adres mailowy: mdomanska@tfsilesia.pl. Minimalna ważność oferty 60 dni od daty złożenia.
5. Informacje uzupełniające:
5.1 Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. umożliwia odbycie wizji lokalnej na terenie
nieruchomości, po uprzednim umówieniu wizyty z Panem Marcinem Bednarczykiem pod numerem
telefonu 575-660-118.
5.2 Do zapytania załączamy mapkę z zaznaczeniem istniejących kamer.
5.3 Oferta powinna zawierać usługi dodatkowe, w szczególności okres gwarancji (w miesiącach),
zakres serwisowania systemu, przeglądy gwarancyjne systemu i czas reakcji na usunięcie zgłoszonej
awarii systemu (podane w godzinach).
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Kamera stała
Kamera obrotowa

