Dnia 01.04.2021

Zapytanie ofertowe
NR 02/EPI/2021/P
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy zestawu do obsługi sieci telekomunikacyjnej
w ramach realizacji operacji pt.: „Innowacyjne technologie ochrony antyprzymrozkowej w
uprawach sadowniczych i ogrodniczych” dofinansowanej w ramach działania M16 objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zamówienie jest realizowane w ramach operacji pt.: „Innowacyjne technologie ochrony
antyprzymrozkowej w uprawach sadowniczych i ogrodniczych” dofinansowanej w ramach
działania M16 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
1. NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO
MCMS Warka Sp. z o.o.
Ul. Gośniewska 160
05-660 Warka
NIP: 797 20 50 957
2. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez zamieszczenie zapytania na stronie
epicoa.pl w zakładce przetargi
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa i kod (CPV) określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:
32422000-3 Elementy składowe sieci
Przedmiotem zamówienia jest zestaw do obsługi sieci telekomunikacyjnej. W skład zestawu
wchodzą następujące elementy, które muszą spełniać przyjęte założenia:
• Przemysłowy router GSM – metalowa obudowa, napięcie zasilania 9-48 V DC, obsługa
dwóch kart SIM, obsługa Python SDK, wbudowany moduł GPS, port komunikacji
szeregowej RS 232 i RS 485, co najmniej 4 porty LAN, co najmniej jedno wejście i
jedno wyjście cyfrowe. Router powinien być dostarczony z dostępem do internetu
przez okres 2 lat od realizacji zamówienia.
Grupa Operacyjna EPI – Centrum Innowacji w Ochronie Antyprzymrozkowej

Dnia 01.04.2021

• Router powinien być dostarczony z dostępem usługi chmurowej przez okres 2 lat od
realizacji zamówienia. Usługa chmurowa powinna działać w modelu Platform as a
Service (PaaS). Usługa musi umożliwiać obsługę dedykowanego serwera typu Join
Server OTAA dla urządzeń LoraWAN wspierającego architekturę 64 bitową,
relacyjnych baz danych RDBMS oraz zapewniać szyfrowaną komunikację. Przestrzeń
dyskowa co najmniej 50 GB.
• Tablet z systemem Windows 10, pamięć RAM co najmniej 4 GB, dysk minimum 64
GB, ekran o przekątnej co najmniej 10 cali, obsługa WiFi.
4. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia – 14.05.2021
5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU
a) Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy
złożyć w terminie do dnia 13.04.2021 r.
b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy
Zamawiającym i Oferentem pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie
dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: mcms@mcms.pl
c) Osoba do kontaktu z Oferentami:
Pan Krzysztof Bąk, adres email: mcms@mcms.pl tel. 605081126
lub
Pan Michał Majewski, adres email: mcms.warka@gmail.com tel. 509659764
lub
Pan Michał Awtoniuk, adres email: michal_awtoniuk@sggw.edu.pl tel. 508926105
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
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