
Białystok, 21 lutego 2020 r. 
 
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. 

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 

15-873 Białystok                                                                                           

 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 
 
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej 

jako: Spółka lub PKS Nova) serdecznie zaprasza do złożenia oferty dostawę i montaż systemu 

monitoringu CCTV w obiektach Spółki zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Bohaterów 

Monte Cassino.  

 

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV w istniejącą 

instalację w obiektach Spółki zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte 

Cassino (dworzec PKS Nova przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8, stacja obsługi PKS Nova 

przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, a także inne miejsca wskazane przez 

przedstawiciela Spółki). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący liczbę, rodzaj, a także specyfikację 

techniczną sprzętu stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, przy czym Spółka 

zastrzega możliwość zmiany liczby kamer, a także ich specyfikacji na każdym etapie 

postepowania. 

3. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją 

instalacji nisko-prądowych, zawierającą wykonane instalacje pod montaż systemu 

monitoringu CCTV oraz oprzyrządowania miejsc wyznaczonych do instalacji kamer, która 

stanowi Załączniki od 2a do 2e do Zapytania ofertowego. 

4. System może obejmować urządzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry 

minimalne muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie 

oferty. 
5. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą 

spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem. 



6. Ponadto Spółka wymaga, aby: 
a) na dostarczony sprzęt Wykonawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji jakości, 

b) czas naprawy/wymiany sprzętu na wolny od wad wynosił w okresie gwarancji 

maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki, 

c) system został zainstalowany w obiekcie, o którym mowa na wstępie, najpóźniej do 26 

marca 2020 r.  

7. Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu całego systemu monitoringu CCTV. 

Montaż będzie polegał na odpowiednim zamocowaniu kamer i pozostałych urządzeń w 

miejscach wskazanych w Załącznikach od 2a do 2e do Zapytania ofertowego, a także w 

miejscach wskazanych przez przedstawiciela Spółki, przy czym Spółka zastrzega 

możliwość modyfikacji miejsc na każdym etapie postępowania.  
8. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę celem rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia. 
9. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie 

wcześniej niż przed odbiorem technicznym wykonanego przedmiotu zamówienia i 

stwierdzeniem wykonania zamówienia w sposób prawidłowy i pozbawiony wad, co 

zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 

przedstawicieli Wykonawcy i PKS Nova. 
10. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca będzie 

obowiązany do usunięcia ich własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko w terminie 

wskazanym przez Spółkę, przy czym Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z  

wypłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.  
 

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia.  

Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem powinno zostać zrealizowane najpóźniej do 26 

marca 2020 r.  

  

Rozdział III. Termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania. 



2. Miejsce złożenia oferty: w siedzibie PKS Nova w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte 

Casino 8, w sekretariacie, w terminie do 3 marca 2020 r. do godz. 11:00, w zamkniętej 

kopercie. Zaleca się opisanie koperty – „Zapytanie nr 2/2020 – NIE OTWIERAĆ PRZED 

TERMINEM OTWARCIA OFERT”.  

3. Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej w siedzibie PKS Nova dnia 3 marca 2020 r. 

o godz. 11:05.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Do oferty należy dołączyć: 

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej,  

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli nie wynika 

to z ww. rejestrów, 

- specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.  

 

Rozdział IV. Kryterium wyboru oferty.   
 
Jedynym kryterium oceny ofert przewidzianym przez Spółkę jest łączna cena oferty brutto – 

znaczenie 100% 

 
Rozdział V. Osoba do kontaktu.  
 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Spółki jest pełniący obowiązki 

Kierownika Działu Zarządzania Mieniem i Administracji - Bogdan Ejsmont, nr tel. 502-055-

792.  

    
Rozdział VI. Postanowienia końcowe.  

1. PKS Nova zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków niniejszego zapytania na 

każdym jego etapie, odstąpienia od wyboru najkorzystniejszej oferty, a także 

unieważnienia niniejszego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny i bez 

ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 

2. PKS Nova wskazuje, iż o wynikach postępowania poinformuje oferentów, którzy złożyli 

ofertę, drogą elektroniczną.  

 



Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do Zapytania – opis przedmiotu zamówienia, 

2. Załączniki nr 2a do 2e do Zapytania – dokumentacja instalacji nisko-prądowych, miejsca montażu 

kamer, 

3. Załącznik nr 3 do Zapytania – formularz ofertowy. 


