ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska
Sp. z o.o.
5611601300
ul. Świerkowa 11, 89-520
89
Piła
3/FWI-C19/2020/69
3/FWI C19/2020/69

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest dostawa 55 urządzeń audioprzewodnika działających w
systemach obsługi indywidualnej turysty
turysty.
Specyfikacja urządzeń (wartości minimalne)
minimalne):
- możliwość odtwarzania nagrań audio w formatach np. MP3, WMA, RIFF WAV
- możliwość wyświetlania plików graficznych w formatach np. Jpeg/.jpg
- wyświetlacz kolorowy min. 4” LCD IPS
- wbudowana kamera min. 2MB
- pamięć RAM min. 512MB
- pamięć wewnętrzna min. 8GB
- port USB 2.0
- bateria min. 2000mAh (min czas odtwarzania audio w trybie ciągłym 12 godz.)
- głośnik wewnętrzny,
- wejście słuchawkowe Audio jack 3,5mm stereo
- automatyczne uruchamianie treści
- do każdego urządzenia komplet słuchawek stereo,
- obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne – ekran odporny na zarysowania
- w komplecie ładowarki
ł
i dedykowan
dedykowane na min. 55
5 urządzeń

1. Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów
w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów przedmiotu
zamówienia ”
2. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub
pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych
rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same
(nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
3. W przypadku opis
opisania
ania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
4. Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję minimum 12 miesięczną. Po stronie
Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjneg
gwarancyjnego
o w okresie trwania gwarancji.
Przedmiot zamówienia określa, Kod CPV 3
31710000-6:: Sprzęt
ęt elektroniczny
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

W ubieganiu o udziale zamówienia mogą brać udział podmioty spełniające warunki:
1 . znajdują się w sytuacji pozwalającej na zrealizowanie zamówienia
2 . gwarantują prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia
3. Kryteria oceny oferty
-najniższa cena brutto z uwzględnieniem dostawy w PLN,
- najdłuższe doświadczenie oferenta w świadczeniu usług w zakresie obsługi audio muzeów i
atrakcji turystycznych
- najdłuższy okres gwarancji
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
- cena brutto z uwzględnieniem dostawy – od 0 do 70 pkt.
- doświadczenie na rynku obsługi audioprzewodnickiej muzeów i atrakcji turystycznych
(liczone w latach) – od 0 do 10 pkt.
- okres gwarancji (liczony w miesiącach) – od 0 do 20 pkt.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium oceny będzie uzależnione od:
- niskiej ceny brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie ma ponieść zamawiający
(waluta PLN)
- długości doświadczenia w obsłudze systemów audioprzewodnickich
- długości udzielonej gwarancji na urządzenia

Punktacja będzie obliczana na podstawie wzoru dla każdego kryterium oceny:
a) Kryterium najniższa cena brutto
P1 – otrzymane punkty w kryterium ceny wg. wzoru:
najniższa cena brutto wśród nadesłanych ofert
P1= ---------------------------------------------------------------- x 70pkt.
cena brutto wskazana w badanej ofercie
Maksymalna ilość punktów w kryterium wynosi 70.
b) Kryterium długości doświadczenia w obsłudze systemów audioprzewodnickich
P2 – otrzymane punkty w kryterium długości doświadczenia wg. wzoru:
najdłuższy okres doświadczenia w obsłudze systemów
audioprzewodnickich wśród nadesłanych ofert liczony w latach
P2= --------------------------------------------------------------------------------------------- x 10pkt.
okres doświadczenia w obsłudze systemów audioprzewodnickich
liczony w latach w badanej ofercie
Maksymalna ilość punktów w kryterium wynosi 10.
c) Kryterium okresu gwarancji
P3 – otrzymane punkty w kryterium okresu gwarancji wg. wzoru:
najdłuższy okres gwarancji wśród nadesłanych ofert liczony w miesiącach
P3= ---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20pkt.
okres gwarancji w badanej ofercie liczony w miesiącach
Maksymalna ilość punktów w kryterium wynosi 20.
Łączna ilość punktów badanej oferty:

P = P1 + P2 + P3
Maksymalna łączna ilość punktów wynosi 100.
Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej zakres nie odpowiada treści zapytania ofertowego, to jest:
- zostanie złożona po terminie,
- zostanie złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu,
- oferta nie spełnia wymagań minimalnej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak wymaganych i prawidłowo przygotowanych załączników, brak
prawidłowo złożonych podpisów na załącznikach/ofercie).
6. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2021r
7. Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanej oferty na adres e-mail: buko@las.pl (decyduje
data wpływu skanu oferty na adres e-mail).
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1).
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość brutto wyrażona w jednostkach
pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będzie obowiązywać przez cały okres
związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na
PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji
zapytania ofertowego.
7. Oferta musi być ważna do minimum do 30.08.2021r. W razie niepodania terminu związania ofertą
lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania
Ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą
po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie
lub drogą mailową pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym
terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
10. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w
dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
11. Zmiany treści zapytania Ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na
zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania Ofertowego i są wiążące dla
Wykonawców.
12. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa.
8. Termin realizacji umowy
Umowę należy zrealizować do 30.08.2021. Dopuszcza się dokonania korekt terminu
dostawy ze względu na opóźnienia w wyniku COVID-19. Zamawiający przewiduje możliwość
wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim złożeniu wniosku o wydłużenie
terminu przez wybranego Dostawcę lub na wniosek Zamawiającego. Zmiana terminu
dostarczenia zamówienia skutkować będzie sporządzeniem aneksu do umowy z wybranym
Dostawcą.

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Telefon kontaktowy: 602617479 lub na adres mailowy buko@las.pl

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w
następujących przypadkach gdy:
a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo
do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się
do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c) zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy - zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.
d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy między
innymi na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
przepisów prawnych,
e) zaistnieje potrzeba zmiany terminu dostawy w przypadku przesunięcia przez Zamawiającego
płatności dla Wykonawcy ( o różnicę w terminie płatności),
f) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów
prawnych,
g) wystąpi siła wyższa,
h) wystąpi inna niż wymieniona siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła po stronie
Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia wykonania
przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i
dokumentacją;
i) Ponadto zezwala się na zmiany warunków płatności na każdym etapie realizacji
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy
Wykonawcy/adres/dane
/adres/dane teleadresowe/NIP,REGON
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o.
Ul. Świerkowa 11
89-520
520 Piła

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup 55 urządzeń audioprzewodnika wraz z
niezbędnym oprzyrządowaniem,
oprzyrządowaniem, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
zapytaniem ofertowym za wartość:
Przedmiot zamówienia

Ilość
(szt.)

Nazwa/Model/Producent

Wartość brutto w
PLN

Urządzenie
audioprzewodnika
Ładowarka

Słuchawki

Inne

Razem brutto

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń.

2. Oświadczam,
świadczam, żee uzyskałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam,
świadczam, że wyżej
wyżej podana wartość
wartość obejmuje realizacj
realizację wszystkich
zystkich zobowi
zobowiązań
Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z zał
załącznikami.
ącznikami.
4. Oświadczam,
świadczam, iiżż oferta ważna
ważna
na jest do dnia ………
……………………………..
……………………..……………….
……………………..………………. r.

5. Oświadczam, iż zostałem zaznajomiony z faktem, że pod uwagę będą brane wyłącznie oferty
kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym, podpisane i zawierające wycenę
wszystkich pozycji załączników do formularza ofertowego. Każdy wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę.
6. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że oferty przysłane po terminie nie będą
rozpatrywane.
7. Oświadczam, że okres gwarancji wynosi …………… miesięcy od podpisania protokołu
końcowego odbioru.
8. Oświadczam, że podmiot posiada doświadczenie w obsłudze audioprzewodnickiej muzeów i
atrakcji turystycznych od roku ……………..…..
9. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
2) Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

…………..…………..…………………
(miejscowość i data)

…………………………………………….
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunk
stosunku
u pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

…………..…………..…………………

……………………………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.

Parametry wskazane przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym

1.

możliwość odtwarzania nagrań audio w formatach np.
MP3, WMA, RIFF WAV
możliwość wyświetlania plików graficznych w
formatach np. Jpeg/.jpg
wyświetlacz kolorowy min.4” LCD IPS
wbudowana kamera min. 2MB
pamięć RAM min. 512MB
pamięć wewnętrzna min. 8GB
port USB 2.0
bateria min. 2000mAh (min czas odtwarzania audio w
trybie ciągłym 12 godz.)
głośnik wewnętrzny
wejście słuchawkowe Audio jack 3,5mm stereo
automatyczne uruchamianie treści
do każdego urządzenia komplet słuchawek stereo
obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne –
ekran odporny na zarysowania
w komplecie ładowarki dedykowane na min. 55
urządzeń

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.

Potwierdzenie
przez
Wykonawcę
parametrów.
Proszę wpisć
odpowiednio
TAK/NIE

UWAGI

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania
równoważności zaoferowanego parametru pod warunkiem, że zaoferowana równoważność nie może
być gorsza od wymagań Zamawiającego.
Niniejszym pot
potwierdzam
wierdzam parametry przedmiotu zamówienia wskazane wyżej.

…………..…………..…………………

……………………………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

