
 

 

Otwock, dn. 08.06.2020 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić 

Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę i montaż napędu do automatycznego otwierania 

drzwi zewnętrznych oraz kontroli dostępu na drzwiach wewnętrznych w budynku N. 

 

 

 Przedmiotem zaproszenia jest usługa polegająca na dostawie i montażu dwóch 

niezależnych od siebie systemów: 

1) Instalacji do automatycznego otwierania istniejących drzwi zewnętrznych w budynku 

N – wejście do administracji szpitala, 

2) Instalacji kontroli dostępu na dwóch drzwiach wewnątrz budynku. 

 

Ad. 1. 

Wykonanie instalacji do automatycznego otwierania istniejących drzwi zewnętrznych  

w budynku N będzie polegało na: 

1) Dostawie i montażu instalacji jednostki napędowej umożliwiającej otwieranie i 

zamykanie skrzydła drzwiowego, 

2) Doprowadzeniu zasilania elektrycznego z rozdzielnicy głównej mieszczącej się na 

parterze budynku do jednostki napędowej, 

3) Montażu osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania automatycznego 

otwierania/zamykania drzwi. 

 

Ad. 2. 

Wykonanie instalacji kontroli dostępu na dwóch drzwiach wewnętrznych w budynku będzie 

polegało na: 

1) Dostawie i montażu instalacji kontroli dostępu z dwóch stron każdej pary drzwi, 

2) Montażu czytnika kart, który musi być kompatybilny z posiadanymi kartami 

dostępowymi przez Zamawiającego i je obsługiwać, 

3) Montażu zwor elektromagnetycznych z mocowaniem, 

4) Montażu zasilacza ponad sufitem podwieszanym, 

5) Montażu okablowania i zasilania z rozdzielnicy głównej do zasilacza. 

 



 

 

Zamawiający w obu przypadkach dopuszcza poprowadzenie okablowania poniżej sufitów 

podwieszanych w listwach PCV. Prace instalacyjne i montażowe swoim zakresem obejmują 

również wykonanie otworów w ścianach i stropach wraz z ich zamurowaniem  

i odtworzeniem ścian do stanu pierwotnego (szpachlowanie, malowanie) w miejscach 

przejść. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

 

 

 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:   15.06.2020r. do godz. 12:00;  

2. Sposób złożenia oferty:  za pośrednictwem e-mail:  

sekretariat@zozmswia.pl 

3. Kryterium oceny ofert:  100 % cena (osobno dla każdej pozycji/części 

zamówienia) 

4. Termin realizacji:   21 dnia od dnia zawarcia umowy 

5. Faktura VAT:    30 dni od dnia dostarczenia faktury 

6. Załączniki:    załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

załącznik nr 2 – wzór umowy 

 


