
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Połczyn – Zdrój, 10.02.2011 r.

VITAL-MOOR-TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzemieślnicza 1, 78-320 Połczyn – Zdrój, NIP 6721844174, REGON 331278360

w związku z realizacją projektu pt. „Poszerzenie oferty uzdrowiskowej firmy VITAL-MOOR-
TUR Sp. z o.o. poprzez modernizację i doposażenie budynku sanatorium, zakup pojazdów 
do przewozu  kuracjuszy  oraz  oprogramowania  do  obsługi  gości”  współfinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 
2013, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa 
i  innowacyjność”),  Działanie  1.1 Inwestycje  dla  przedsiębiorstw,  Schemat  1.1.D2 Dotacje 
inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych 
w miejscowościach uzdrowiskowych,

zaprasza  do  składania  ofert  na  zakup  centrali  telefonicznej  z  wyposażeniem, 
montażem oraz uruchomieniem  do budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „STARY 
ZDRÓJ” w Polanicy Zdroju.

KOMPLET URZĄDZEŃ CENTRALI TELEFONICZNEJ OBEJMUJE:

-1 x centrala telefoniczna  (z montażem i uruchomieniem całego systemu)
- pojemność - 88 portów
- porty miejskie - 44
- porty ISDN BRA (wewn./zewn.) - 12/11
- trakt ISDN PRA
- 8 kanałów VoIP
- wymiary ok. 19" x 4U x 225 mm
* 1 x telefon systemowy.
- menu w języku polskim/angielskim
- podświetalny wyświetlacz
- 12 programowalnych klawiszy z sygnalizacją LED
- blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy)
* 1 x konsola do telefonu systemowego 
- dodatkowe 30 programowalnych klawiszy
- sygnalizacja stanu łączy (diody LED)
* 1 x panel telefoniczny 
- wyposażony w porty RJ45
* 1 x panel komputerowy 
* 1 x listwa zasilająca 
- wyłącznik podświetlany
- zabezpieczenie przepięciowe z filtrem sieciowym
- ilość gniazd z bolcem - min. 5
* 1 x szafa do instalacji stałej 
- drzwi z blachy, perforowane
- 6 belek nośnych (rozstaw 19")
- 6 wysięgników
- listwa uziemienia
- linki uziemienia drzwi, osłon i dachu 



MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce  realizacji  zamówienia:  Sanatorium  Uzdrowiskowe  "Stary  Zdrój",  ul.  Górska  4, 
57-320 Polanica – Zdrój

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od podpisania umowy

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 
koszty dostawy/transportu, instalacji, uruchomienia.

Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, netto, podatek VAT (kwota oraz 
stawka podatku).

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta powinna zwierać co najmniej:

1. Cenę przedmiotu zamówienia
2. Opis/ parametry przedmiotu zamówienia
3. Termin realizacji zamówienia (dostawy i montażu)
4. Okres gwarancji
5. Warunki i czas serwisu
6. Termin ważności oferty

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria

Lp. Nazwa Waga kryterium – liczba punktów
1 Cena 50%
2 Termin realizacji zamówienia 50%

Razem 100%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: 

S = C  + T

gdzie: S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena
T – punkty z kryterium termin realizacji zamówienia



Kryterium 1 – Cena urządzenia 

C = (Cmin/Cof)

gdzie: Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
Cof – cena danej oferty
C – liczba przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia

T = (Tmax/Tof)

gdzie: Tmax – najdłuższy termin realizacji zamówienia wśród złożonych ofert
Tof – proponowany termin realizacji zamówienia danej oferty
T – liczba przyznanych punktów za kryterium termin realizacji zamówienia danej oferty

Sumaryczna liczba punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

Sn = C x 0,5 + T x 0,5

Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów, 
w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. osobiście: „VITAL-MOOR-TUR” Sp. Z  o.o. ul. Rzemieślnicza 1, 78-320 Połczyn-Zdrój
2. pocztą: ‘’VITAL-MOOR-TUR’’ Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 1, 78-320 Połczyn-Zdrój
3. mailem na adres: roman.kucierski@soncas.com.pl
4. faksem: (94) 366 42 69

Termin składania ofert: do 15.02. 2011 do godz. 15 
(decyduje data i godzina wpływu)



ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia 
terminu  składania  ofert.  Wyniki  rozstrzygnięcia  wyboru  oferty  zostaną  przekazane  do 
wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową w terminie do 3 dni od daty zakończenia 
terminu  składania  ofert.  Wyniki  zostaną  opublikowane  również  na  stronie  internetowej 
zamawiającego: http://www.staryzdroj.pl/pl/

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Roman Kucierski, 
e-mail: roman.kucierski@soncas.com.pl,  tel. 509 553 131

Podpis osoby upoważnionej

………………………………
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