
Gmina Kałuszyn  
ul. Pocztowa 1 
05- 310 Kałuszyn  

Zapytanie ofertowe 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli dostępu w drzwiach 
głównych budynku Gminnego Żłobka w Kałuszynie: 

 

 Lp. nazwa  

 

 

ilość 

1.  

Kontroler dostępu 
- Napięcie zasilacza: 12 V  
- Funkcje dodatkowe urządzenia: trzy programowalne linie 
wejściowe NO/NC  
- Typ weryfikacji: kod  
- Częstotliwość czytnika : 125 kHz  
- Max. obciążenie styków przekaźnika: 3A/125V  
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2.  
Dzwonek 
- Napięcie zasilania odbiornika: 12V  
- Napięcie zasilania nadajnika: 3V  
- Częstotliwość pracy dzwonka: 433,05 - 434,79 MHz  
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3.  

Zasilacz buforowy 
- Nominalne napięcie wyjściowe: 13.8 VDC  
- Temperatura otoczenia: 0-55°C  
- Typ akumulatora: 7Ah/12V  
- Waga (bez akumulatora): ≈2200g  
- Certyfikaty: CE  
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4.  

Samozamykacz 
- samozamykacz w opcji z szyną ślizgową; 
- max. Szerokość skrzydła 1100 cm; 
- max. Waga do 180 kg; 
- regulowana siła zamykacza 1-4; 
- regulowany kąt otwarcia od 80 do 130 stopni 
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5.  Elektro zwora 
- Nacisk na drzwi: 300kg  
- Uchwyty montażowe 
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6. 
Przycisk wyjścia 
- Polipropylenowy przycisk zwalniający drzwi. 
- Obciążalność: 6A / 230V AC, N.O, N.C 
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http://www.eltrox.pl/automatyka-domowa/kontrola-dostepu/kontrolery-dostepu.html?v_104305=851
http://www.eltrox.pl/automatyka-domowa/kontrola-dostepu/kontrolery-dostepu.html?v_107302=2545
http://www.eltrox.pl/automatyka-domowa/kontrola-dostepu/kontrolery-dostepu.html?v_107302=2545
http://www.eltrox.pl/automatyka-domowa/kontrola-dostepu/kontrolery-dostepu.html?v_108708=1837
http://www.eltrox.pl/automatyka-domowa/kontrola-dostepu/kontrolery-dostepu.html?v_108709=1861
http://www.eltrox.pl/automatyka-domowa/kontrola-dostepu/kontrolery-dostepu.html?v_108802=1858
http://www.eltrox.pl/catalogsearch/result/?v_108603=5404
http://www.eltrox.pl/catalogsearch/result/?v_108606=5423
http://www.eltrox.pl/catalogsearch/result/?v_108609=5411
http://www.eltrox.pl/automatyka-domowa/kontrola-dostepu/zwory-i-elektrozaczepy.html?v_107408=2077


7. 
Wykonanie okablowania 
Montaż 
Programowanie 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

• nazwę i adres oferenta, 

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym  

• wartość oferty (netto oraz brutto).  

• termin ważności oferty, 

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności 
i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, warunki gwarancji, wymagania dotyczące 
konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, dodatkowe funkcje dostawy, 
maksymalny czas realizacji itd. 

Oferta powinna być złożona na załączonym druku.  

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę 
sporządzenia i termin. 

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, przesłana za 
pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną na adres 
umkaluszyn@kaluszyn.pl opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (liczy się data wpływu do Urzędu). W 
przypadku wysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną oryginał powinien być dosłany.  

Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2015 r. do godz. 12.00.  

Termin realizacji zadania: 20.12.2015 r.  

Wszystkie towary powinny posiadać odpowiednie atesty.  

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. 100 % cena  

 

Kałuszyn, 07.12.2015 r.                                                           ………………….………….. 

(miejscowość i data)                            (pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę)  

 

 

 
 


