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Zapolice, dnia 12 sierpnia 2019 r. 

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ 

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 

Zapolice, tel.: 43 823-19-82, faks: 43 823-19-82 w. 29. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości usługi 

stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedłożenie szacunkowej wartości nie stanowi oferty 

Wykonawcy. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania Zamawiający określi i zastosuje 

prawidłowy tryb wyboru Wykonawcy usługi.  

 

III.  Przedmiot zamówienia dla którego ustalana jest Szacunkowa Wartość Zamówienia:  

Przedmiotem rozeznania jest zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie 

systemu monitoringu wizyjnego na terenie parkingów przy Urzędzie Gminy w Zapolicach 

oraz sceny wydarzeń artystycznych w parku. 

System monitoringu powinien składać się z minimum 4 kamer zamontowanych na 

infrastrukturze technicznej Gminy Zapolice oraz 16 kanałowego rejestratora z 

oprogramowaniem w języku polskim i powinien być w technologii przewodowej.  

Minimalne wymagania dla kamery: 

 Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym 

 Rozdzielczość 2560 × 1440@20 kl./s 

 Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm 

 Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264 

 Zasięg podczerwieni do 30 m 

 Klasa szczelności IP67 

 

Minimalne wymagania dla rejestratora: 

 Obsługa kamer IP 

 Możliwość podłączenia do 16 kamer IP 

 Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie materiałów z kamer do 8 MP - rozdzielczość 

nagrywania  8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 

2CIF/CIF/QCIF 
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 Podgląd na żywo / odtwarzanie rozdzielczość: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 

MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF 

 2 interfejsy SATA do nagrywania i tworzenia kopii zapasowych 

 1 karta sieciowa 10/100/1000Mbps o automatycznym doborze prędkości 

 Jednoczesne wyjście HDMI/VGA 

 dysk twarty SATA 4 TB pojemności 

 

Lokalizacja: 

Mapa z zaznaczonym polem monitoringu (kolor żółty) 

 

 

Link do mapy umożliwiający dokonanie dokładnych pomiarów odległości: 

 

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=4654361 
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Dokumentacja fotograficzna terenu: 
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IV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  

       przekazywania oświadczeń i dokumentów 

Szacunkowa wartość zamówienia musi zostać złożona w formie e-mail na adres: 

a.ziolkowska@zapolice.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy Zapolice, ul Plac Strażacki 5, 

98-161 Zapolice przed upływem terminu wyznaczonego na składanie szacunkowych wycen 

tj. do dnia 19 sierpnia 2019 r. godz. 12:00. 
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