
	

                                                                         
23.04.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
  
dotyczące:  

DOSTAWY MOBILNEJ STACJI BAZOWEJ TETRA ORAZ PRZEMIENNIKA DMR 

(w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr DOB-
BIO9/02/01/2018) 

          
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Mobilna stacja bazowa TETRA oraz Przemiennik DMR 

Wymagania Techniczne: 

1) Dimetra Express: MTS1 (jedno radio bazowe + pojedynczy zewnętrzny Standalone 

Server) – 1 szt. 

2) Radiotelefon przewoźny systemu TETRA z GPS współpracujący z stacją bazową – 1szt. 

3) Radiotelefon doręcznych systemu TETRA z GPS współpracujący z stacją bazową – 5 szt. 

4) Wymagania dla stacji bazowej: 

a. sterownik systemu pojedynczy, 

b. szyfrowanie TEA1, 

c. API z udostępnieniem  rejestracji, 

d. DGNA tak, 

e. SIP – dwa równoległe połączenia, 

f. praca dla  około 50 terminali w systemie, 

g. gwarancja min rok. 

5) Przemiennik DMR Motorola SLR 5500 (VHF) – 1 szt. 

6) Radiotelefon DMR Motorola DM4600e (bez GPS) w komplecie mikrofonogłośnik 

RMN5052, uchwyt montażowy RLN6469, kabel zasilający HKN4191 – 1 szt. 

7) Radiotelefon DMR Motorola DP4801e (z GPS) w komplecie: bateria 2100mAh, ładowarka 

stanowiskowa, klips do paska, osłona złącza akcesoryjnego – 5 szt. 



Termin Wykonania Zamówienia  
  

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego do dnia – 10.07.2020. 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
  
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Za-
pytania Ofertowego. 
   

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami  
  
Osoby do kontaktu: Sebastian Brawata, e-mail: vortex@vortex.mil.pl  
  

Opis Sposobu Przygotowania Oferty  
  
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim .  
Oferta powinna zawierać:  

• imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty 
oraz    imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;  

• podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągania zobowiązań  w jego imieniu.   
  
W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco:  
  
Oferta na „Dostawę mobilnej stacji bazowej TETRA oraz Przemiennika DMR”.  
Adres: Vortex Spółka z o.o., al. Grunwaldzka 28/6, 80-229 Gdańsk. 

 Oferta powinna zawierać informacje o: 

1. Gwarancji - min. 12 miesięcy. 
2. Warunkach płatności – oczekiwana  21 dni po dostawie. 
3. Terminie dostawy. 
4. Ważności oferty. 
5. Opisy techniczne ( karty katalogowe zastosowanych rozwiązań ). 

Oferty można składać  
  

• pocztą, na adres e-mail : vortex@vortex.mil.pl,  lub osobiście na adres siedziby spółki;  
• przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na nr fax. 58 355 51 21;  
• na platformie zakupowej Market Planet. 

    
w nieprzekraczalnym terminie do: 07.05.2020. do godz. 15.00. 
  

mailto:vortex@vortex.mil.pl


Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze Oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów.  

  
Zamawiający zleci realizację zamówienia Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpo-
wiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najko-
rzystniejszą- najniższą cenę ofertową brutto.   

Inne Postanowienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.  

W związku z tym, że przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach pracy badawczo-
rozwojowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania prawa opcji lub zamówień 
uzupełaniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia brutto. 



Załącznik nr 1 Formularz ofertowy      
   …………………………            
(miejscowość, data)  

  

 ………………………..  
            (pieczęć oferenta)  
                             OFERTA  
  
Na dostawę MOBILNEJ STACJI BAZOWEJ TETRA ORAZ PRZEMIENNIKA DMR. 
  
Dane dotyczące oferenta:  
  
Nazwa: …………………………………  
  
Siedziba: ……………………………….  
  
Nr Telefonu/faksu: …………………….  
  
NIP: …………………………………….  
  
Oferujemy wykonanie i dostawę mobilnego centrum dowodzenia- bez montażu wyposażenia specjalnego 
zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną kwotę:   
  
Netto: …………………… zł. (słownie: ………………………………………………………. zł.)  
  
Brutto: …………………… zł. (słownie: …………………………………………………….... zł.)  
  
W tym podatek VAT w wysokości ….. % tj. …...... zł. (słownie: ……………………………… zł.)  
  

• Gwarancja : ……………………………………………………………………………….. 

• Warunki płatności: ……………………………………………………………………….. 

• Termin dostawy : …………………………………………………………………………. 

• Ważność oferty : …………………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicz-
nym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia.  
  
  



                                                                                               ……………………………………………..  
                                                                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 


