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Warszawa, dnia 10.09.2015 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EZ/6/2015 

na dostawę aparatów telefonicznych do pomieszczeń laboratoryjnych budynku 

„Tech-Safe-Bio” 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

I. Zamawiający: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB): 

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 

Regon: 000018046, NIP: 525-000-82-70 

 

II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

1. Aparatu telefonicznego cyfrowego/systemowego z dwuwierszowym 

wyświetlaczem minimum 10 programowalnych klawiszy z diodami LED - 

stacjonarny - 1 szt. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 aparat telefoniczny musi współpracować z centralą telefoniczną typ: SIMENS 
HiPath 3800, obecnie użytkowaną przez Zamawiającego, 

 posiadać możliwość podłączenia adaptera umożliwiającego przyłączenie 
dodatkowych urządzeń (telefony analogowe, telefon systemowy z odrębnym 
numerem i klasą uprawnień, ISDN, faks, aktywny głośnik, sygnalizacja 
świetlna), 

 posiadać możliwość podłączenia minimum 1-ej przystawki z dodatkowymi 
klawiszami programowalnymi i diodami LED, 

 wymagana jest pamięć połączeń – minimum 10 wychodzących i 10 
przychodzących (z informacją o połączeniach odebranych i nieodebranych 
oraz datą i godziną) z możliwością automatycznego oddzwonienia na dowolny 
numer z listy, 

 kolor odcień szarości lub czarny, 

 należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, 
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2. Aparatu telefonicznego bezprzewodowego - 58 szt. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 identyfikacja abonenta wywołującego (kompatybilny FSK/DTMF), 

 2-liniowy wyświetlacz LCD z funkcją zegara, 

 tonowe lub impulsywne wybieranie numeru,  

 książka telefoniczna min. 50 numerów,  

 pamięć min. 50 numerów abonentów wywołujących,  

 funkcja powtórnego wybierania numerów,  

 opisy na obudowie w języku polskim,  

 możliwość zaprogramowania długości sygnału Flash,  

 nawigator - przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę urządzenia,  

 3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony),  

 blokada wyjścia, 

 kolor odcień szarości lub czarny, 

 

III. KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium 

ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę. 

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia otrzyma 

maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, 

stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru: 

 

Liczba punktów 

= 

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty X 100 

Cena brutto oferty badanej 
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Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. 

Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI 

Termin wykonania dostawy do dwóch tygodni od daty podpisania umowy. 

V. WARUNKI GWARANCJI  

Gwarancja obejmuje okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty podpisania 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

 

VI. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu 

ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, drogą 

elektroniczną na adres haprz@ciop.pl lub w formie pisemnej do dnia 

15.09.2015r.  do godz. 12 00 na adres: 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16 

00-701 Warszawa  

nr pok. 335 - Kancelaria 

 

z dopiskiem na kopercie „oferta na dostawę aparatów telefonicznych do 

pomieszczeń laboratoryjnych budynku Tech-Safe-Bio”. 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowania 

odrębnym pismem. 

Wszelkie pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy 

haprz@ciop.pl, anprz@ciop.pl lub na nr faksu (22) 840 81 41 
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