Postępowanie nr 02/05/2018

Postępowanie w trybie konkursowym na remont systemu kontroli
dostępu w obiekcie biurowym w Katowicach przy
ul. Mickiewicza 29
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na remont systemu
kontroli dostępu w budynku w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29.
WYMAGANIA:
 wymiana istniejących czytników wewnętrznych – 16 szt.
(8 bramek dwukierunkowych),
 wymiana istniejących czytników zewnętrznych – 2 szt.
(2 szlabany jednokierunkowe),
 montaż kontrolerów dostępu z obudowami i zasilaczami sieciowymi,
 montaż ekspanderów,
 montaż akumulatorów,
 instalacja czytników z funkcja programowania kart – 2 szt.,
 instalacja oprogramowania zarządzającego – 1szt.,
 instalacja oprogramowania klienckiego – 2 szt.,
 wymiana istniejącego okablowania,
 przeniesienie bazy danych,
 system powinien spełniać aktualne obowiązujące wymogi RODO.
Nowy system powinien obsłużyć minimum 8 000 użytkowników oraz musi być
kompatybilny z obecnie wykorzystywanymi kartami MIFARE oraz kołowrotkami
i szlabanami.
Nowy system musi mieć możliwość zarządzania z trzech niezależnych stanowisk.
Jeden z operatorów powinien widzieć tylko swoją pulę użytkowników i swoje
przejścia, natomiast dwóch pozostałych musi mieć dostęp do wszystkich danych
w systemie.
W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy na wizje lokalną.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
 cenę urządzeń i materiałów netto + Vat,
 cenę robocizny (instalacja, uruchomienie, szkolenie) netto + VAT,
 parametry techniczne urządzeń,
 dokumentację dopuszczającą produkt do obrotu,
 czas realizacji od podpisania umowy,
 referencje z wykonania prac o podobnym charakterze,
 okres gwarancji,
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Ze względu na charakter zamówienia, należy przewidzieć wykonywanie prac
w weekendy.
Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) lub pocztą elektroniczną, do dnia
08.06.2018 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów
postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail:
• r.fligier@biurocentrum.com.pl
Chętnych do zapoznania się ze szczegółami oferty, zapraszamy do siedziby spółki po
wcześniejszym poinformowaniu o terminie wizyty drogą e-mail.
Oferta powinna być ważna co najmniej przez 30 dni licząc od dnia 08.06.2018 r.
Katowice, 22.05.2018 r.
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