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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elektronicznego systemu do obsługi wirtualnego 
biura składającego się z szafy skrytkowej sterowanej elektronicznie wraz z systemem administracji 
jednorazowymi kodami dostępu do skrytek na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie 
– profesjonalizacja usług PNT w Opolu” o parametrach nie gorszych niż: 

 

Szafa skrytkowa dwustronna powinna być wyposażona w system elektroniczno - informatyczny. 
Produkt pozwalający na pozostawianie przesyłek skierowanych do konkretnych podmiotów, poprzez 
pozostawienie w bezpiecznej przestrzeni kasety skrytkowej oraz późniejszy ich odbiór wyłącznie 
autoryzowanej osobie z listy najemców Parku Naukowo -Technologicznego. Autoryzacja dostępu do 
skrytki odbywa się po otrzymaniu wygenerowanego kodu kanałem e-mail lub SMS. Szafa sterowana  
i programowana zdalnie poprzez systemem administracji kodami oraz bazą danych użytkowników  
i administratorów. 
 
Szafa posiadać powinna min. 80 skrytek o stałej szerokości: 34 cm i głębokości: 40 cm.  
Skrytki o zróżnicowanej wysokości: 

 18 cm – 48 sztuk; 

 36 cm – 16 sztuk;  

 60 cm – 16 sztuk. 
Szafa powinna być wyposażona w klawiaturę numeryczną oraz ekran wyświetlający dane takie jak:  

 status domyślny systemu, 

 statusu po wprowadzeniu kodu prawidłowego z podaniem numeru skrytki otwartej,  

 statusu podanego kodu błędnego. 

 system logiczny zamknięty w dedykowanej przestrzeni poza obszarem skrytek zapewniający 
prawidłową wentylację urządzeń elektronicznych 

 kasety skrytkowe czytelnie ponumerowane 1-80 oraz podzielone na moduły A i B zgodnie  
z rozmieszczeniem po obu stronach. 

 każda ze skrytek wyposażona w elektryczny zamek zatrzaskowy oraz czujnik stanu 
zamknięcia/otwarcia drzwi. 

 w celu awaryjnego otwarcia sektora drzwiczek, produkt posiadać powinien zamek na klucz 
zwykły typu master zapewniający możliwość zbiorczego dostępu rewizyjnego/awaryjnego. 

 
Całość funkcjonalności szafy zarządzana i sterowana poprzez w pełni niezależny system elektroniczno-
informatyczny z dostępem poprzez aplikację WEBową w przeglądarce komputera oraz na ekranie 
smartfona autoryzowanego operatora. 
 
Funkcjonalności bezwzględnie wymagana od systemu zarządzania dostępem i administracją szafy 
skrytkowej: 
 

 zarządzanie listą podmiotów korzystających z szafy skrytkowej (najemców PNT) z rekordem 
nazwy podmiotu, adresem e-mail i numeru telefonu do powiadomień o nowej przesyłce i 
innych powiadomień systemowych, 
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 zarządzanie listą osób obsługujących system szafy (administratorzy PNT) z uprawnieniami do 
nadawania kodów dostępu do skrytek, 

 otwieranie na żądanie pojedynczej kasety poprzez wpisanie kodu jednorazowego na panelu 
numerycznym szafy, po prawidłowej autoryzacji drzwiczki skrytki winny odskoczyć i zostać 
uchylone w sposób widoczny, komunikując użytkownikowi położenie skrytki. 

 bezprzewodowe otwieranie smartfonem lub poprzez aplikację webową przez autoryzowanego 
administratora z ramienia PNT w procesie rejestrowania nowej przesyłki w skrytce 
bezpośrednio przy szafie. 

 listing stanu kaset otwarta/zamknięta wraz z listą aktualnie otwartych kaset. 

 utrzymywanie i przeglądanie historii zdarzeń systemowych z rejestrem daty, godziny, 
użytkownika i/lub kodu użytego dla zdarzeń: pozostawienia przesyłki, odebrania przesyłki 
(otwarcia skrytki), przerwy w zasilaniu, otwarcia przez administratora kluczem master, 
opróżnienia przymusowego przez administratora, wysłania kodu, kanałem e-mail, wysłania 
kodu kanałem SMS. 

 możliwość zdefiniowania w procesie montażu do czterech filtrów własnych listingu skrytek 
(przykładowo: skrytki pełne, pozostawione dłużej niż X dni bez odbioru) 

 udostępnienie uproszczonego interfejsu mobilnego do obsługi procesu 

 pozostawiania przesyłki – załadunek przesyłek masowo i bezpośrednio przy szafie 

 możliwość autoryzacji i wykonywania części poleceń przez udostępnione API do kontaktu  
z systemem szafy przez system zewnętrzny. Zapewniony w API listing skrytek wraz z ich 
statusami (otwarta, zamknięta, zajęta przez użytkownika, wolna) 

 moduł GSM przeznaczony do wysyłki SMS wyposażony w gniazdo SIM do instalacji karty 
własnej Parku Naukowo Technologicznego w Opolu. 

 
System logiczny szafy skrytkowej obsługuje interfejs użytkownika w postaci aplikacji obsługiwanej  
w oknie przeglądarki internetowej, zamki elektroniczne kaset oraz czujniki otwarcia, proces 
pozostawiania przesyłki oraz jej wydania. System jest samodzielny i nie wymaga komunikacji  
z serwerami trzecimi. System nie wymaga połączenia z siecią internet w celach innych niż wysłanie 
wiadomości e-mail z kodem lub powiadomień. 
System odpowiada aplikacją webową poprzez protokół HTTP pod zdefiniowanym adresem IP w sieci 
ethernetowej użytkownika oraz komunikuje się z API na porcie zdefiniowanym w trakcie instalacji. 
System wyposażony w zasilacz awaryjny zapewniający funkcjonowanie do 12 godzin pracy bez 
zasilania energią elektryczną w okresie gwarancji.  Instalacja w szafie powinna być wyposażona  
w WIFI Access Point 802.11n lub wyższy lecz kompatybilny z trybem 802.11n celem zapewnienia 
niezależnego połączenia WIFI z systemem sterującym poprzez smartfon administratora  
w bezpośrednim otoczeniu szafy skrytkowej. 
Rozwiązania dystrybuujące utrzymanie panelu administracyjnego i danych poza miejscem instalacji 
szafy skrytkowej nie są dopuszczone. 
System podczas awarii zasilania jak i podczas braku dostępu do sieci Internet musi zapewnić możliwość 
ciągłości pracy uwzględniającą umieszczanie kolejnych przesyłek i dystrybucję kodów dostępu kanałem 
SMS, jak i odbiór przesyłek do 12 godzin trwania awarii. 
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Szafa powinna zostać ponadto oznakowana graficznie, poprzez naniesienie numeracji skrytek, stron A  
i B szafy oraz estetycznie wykonanego oznakowania w postaci logotypu Parku Naukowo – 
Technologicznego w Opolu. 


