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            ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w 
złotych kwoty 30.000 euro (art.4 ust. 8 ustawy) 

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:   

       Dostawa oprogramowania  i nakładek do zdalnych odczytów wodomierzy. 

I. Przedmiotem zamówienia niniejszego zamówienia jest dostawa oprogramowania i 
nakładek do zdalnych odczytów wodomierzy  

II. Zakres dostaw obejmuje: 

• Dostawa oprogramowania do radiowego  systemu odczytu wodomierzy wraz 
z integrowanym systemem finansowo – księgowym Zamawiającego 
(UNISOFT), z  otwarciem konta. 

• Dostawa 100 sztuk modułów radiowych (nakładki na wodomierze). 
• Dostawa 1 szt. kompletnego zestawu inkasenckiego (urządzenie mobilne 

wraz z modułem do odczytu, futerał, kabel USB, antena krótka plus antena 
samochodwa). 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie eksploatacji systemu radiowego.(min. 
5 godzin) 
 

1.Warunki dla modułów radiowych (nakładek na wodomierz do zdalnego odczytu wskazań 
wodomierza); 

a. system radiowy zdalnego odczytu wodomierzy powinien pracować w paśmie o 
częstotliwości niewymagającej specjalnego pozwolenia, 

b. wymagany system jednokierunkowy i dwukierunkowy komunikacji między modułem 
radiowym, a przenośnym terminalem odczytowym na odległość min. 300 m., 

c. moduł radiowy powinien stanowić  odrębną jego część, wymagana jest możliwość 
montażu na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza, 

d. moduł radiowy powinien posiadać możliwość zabezpieczenia plombą i musi być 
montowany w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez naruszenia plomby, 



e. wymagane jest aby system informował o wszelkich próbach ingerencji w odczyt 
wodomierza, tj.: przepływ wsteczny (ze zliczeniem objętości przepływu wstecznego), 
ingerencja polem magnetycznym, ściągnięcie modułu radiowego. Dodatkowo komunikaty 
powinny informować o czasie ingerencji z uwzględnieniem daty pierwszej próby, 

f. system powinien informować inkasenta o detekcji wycieku, 

g. moduł musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza, 

h. moduł musi być kompatybilny z wodomierzami zainstalowanymi w zakładzie, 

i. przechowywanie danych na serwerze na okres do 7 lat. 

2.Warunki dla  zestawu inkasenckiego (terminala): 

a. terminal winien umożliwić programowanie modułów radiowych i resetowanie 
komunikatów o ingerencji w odczyt wodomierza, 

b. terminal winien umożliwić pracę w terenie przez co najmniej  5 godzin, 

c. oprogramowanie w terminalu powinno umożliwić przerwanie odczytu bez konieczności 
wznawiania go od początku, 

d. inkasent winien być w sposób czytelny informowany o przebiegu odczytu na wcześniej 
ustalonej trasie. 

3. Warunki dla oprogramowania (umożliwiającego zbieranie danych, tworzenie baz 
odczytowych, przygotowywanie tras dla inkasentów i analizę zebranych danych): 

a. powinno umożliwiać odczytywanie wszelkich danych z przenośnego terminala 
odczytowego oraz gromadzenie bazy danych wodomierzy w oprogramowaniu na 
komputerze stacjonarnym lub laptopie, 

b. powinno zapewnić obsługę do minimum 10 000 odbiorców, 

c. powinno zapewnić identyfikację modułów radiowych, nazw odbiorców, adresów 
lokalizacji wodomierzy, aktualnego stanu wodomierzy, stanu na koniec miesiąca z 
pamięcią 12 ostatnich miesięcy, błędów odczytu (wskazanie prób ingerencji w odczyt 
wodomierza), 

d. powinno być wielostanowiskowe i posiadać licencję, która będzie uprawniała do 
korzystania z niego na cza nieograniczony, bez jakichkolwiek kosztów. W ramach 
udzielonej licencji Zamawiający ma prawo do instalowania dostarczonego 
oprogramowania na dowolnej liczbie terminali odczytowych, na serwerze pamięci 
masowej komputera  i dokonywania odczytów ze wszystkich kompatybilnych urządzeń, 

e. powinno zapewnić integrację z oprogramowaniem finansowo-ksiegowym 
Zamawiającego: UNISOFT  .   

II. Termin składania ofert:  03.11.2020 r. do godz. 14.00 

1.Miejsce składania ofert: osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, 
62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2 (liczy się data wpływu do zakładu), drogą pocztową: 



Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, lub drogą 
elektroniczna na adres: poczta@zkkostrzyn.pl 

2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

Oferta  winna zawierać  nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy. Oferta powinna być napisana 
pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. Poprawki w 
ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2020 r. 

4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Nr Nazwa kryterium Waga 
1 Cena 100% 
 

Punkty przyznawane za podane kryterium liczone będą według następującego wzoru: 

Nr 
kryterium 

                                         WZÓR 

1 C= Cmin/Cof x 100 
Gdzie:  
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof- cena podana w ofercie 
c- punkty badanej oferty 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

5.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związana z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania 
ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. 

Szczegółowe informacje na temat zamówienia można uzyskać pod nr Tel. 604596814. 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem obowiązującym w Zakładzie Komunalnym 
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. 

 

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych informuję, że w Biuletynie 
Informacji Publicznej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie zostały zamieszczone stosowne obowiązki informacyjne.   

 

                                                            --------------------------------------------- 

                                                                                            Podpis osoby upoważnionej 

 


