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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nazwa przedsiębiorstwa KRYSPIN MAROSZCZYK TELEINSPIRO 

NIP 7681716883 

Adres siedziby ul. Karola Libelta 8, 85-080 Bydgoszcz 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/592 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup I dostawa następującego wyposażenia: 
1. ROUTER RUT11 – 1 szt. 
2. MIKROFONY NAGŁOWNE - 2 szt. (SENNHEISER EW 112P G4-G z mikrofonem dookólnym – 1 

szt. i Saramonic DK6A mikrofon nagłowny – 1 szt.) 
3. MONITOR LILLIPUT – 1 szt. 
4. LAMPY LED – 3 szt. 
5. KAMERA PANASONIC HC-X2000 – 1 szt. 
6. STATYWY WIDEO MANFROTTO MVK502AM-1 – 3 szt. 
7. Panasonic Lumix DMC-G80MEG-K – 1 szt. 
8. WALIZKI TRANSPORTOWE – 2 szt. 
9. ROLAND V-60HD – 1 szt. 
10. OKABLOWANIE SDI 100M – 3 szt. 

 
CPV:   
32552410-4 – Modemy,  
30231300-0 – Monitory ekranowe,  
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe, 
31000000-6 – maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 
32000000-3 – sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 

1) W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze 
techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wolę 
zawarcia z Zamawiającym umowy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu 
istnienia konfliktu interesów.  

2) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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 przeprowadzaniem 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,  
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

3) Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
podstawie oświadczenia Oferenta.  

4) Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu 
lub też złożyli ofertę po terminie.  

5) Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  

6) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. W 
razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod 
rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  

7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnienia lub 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im 
odpowiedni termin na złożenie wyjaśnień/dokumentów. Brak złożenia wyjaśnień lub 
przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej 
oferty. Uzupełnienia oferty należy dokonać w jeden ze sposobów właściwych do złożenia 
oferty.  

8) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent. 
9) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
10) Wykonawca znajduje się ̨ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

3. Kryteria oceny oferty 

 
Jedynym kryterium oceny jest cena netto.  
Cena ofertowa netto powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Podana przez Oferenta cena netto winna być stała, co oznacza, iż nie ulegnie zmianie przez cały okres 
realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.  
Cena netto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za 
niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 

 
Cena netto – 100%  

 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:  

(C min/C bof) x 100 = ilość punktów 
C min – najniższa zaoferowana cena netto 
C bof – cena netto badanej oferty 
 
Maksymalna ilość punktów: 100 

6. Termin składania ofert 
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Oferty należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie www.tarr.org.pl  
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

 
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: kmaroszczyk@teleinspiro.com  

       8. Termin realizacji umowy 

 
Umowę należy zrealizować nie później niż 30.09.2021 r. 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
Kryspin Maroszczyk 
Tel.: 669 017 200 
Adres mailowy: kmaroszczyk@teleinspiro.com 

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z zamawiającym. 

 

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w   wyniku przeprowadzonego postępowania o   
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

 
1) Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek 

pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku 
wprowadzenia etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego 
postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 

2) Dopuszcza się zmianę terminu płatności lub rozwiązania umowy w przypadku ograniczenia 
finansowego po stronie Zamawiającego wynikającego z sytuacji odstąpienia jednostki 
przekazującej dofinansowanie od finansowania projektu.  

3) Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. 
 

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

 
Zamawiający przewiduje możliwość 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 przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  
 

 

 

 

 

 

http://www.tarr.org.pl/
mailto:kmaroszczyk@teleinspiro.com
mailto:kmaroszczyk@teleinspiro.com
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Załącznik nr 1 
 

Formularz oferty 

 

I. DANE WYKONAWCY 

Nazwa  

Adres  

NIP/REGON  

DANE OSOBY DO KONTAKTU 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Nr telefonu  

Data przygotowania 
oferty 

 

 

 

II.  WARUNKI OFERTY 

Wykonawca wyraża gotowość podjęcia się wykonania Przedmiotu zamówienia w określonym czasie 

zawartym w zapytaniu ofertowym. W kontekście kryteriów oceny ofert określamy następujące 

warunki ofertowe: 

ZAKRES OFERTY CENA NETTO WYRAŻONA W PLN 

ROUTER RUT11 – 1 SZT.  

MIKROFONY NAGŁOWNE 2 SZT. (SENNHEISER EW 
112P G4-G z mikrofonem dookólnym – 1 szt. i 
Saramonic DK6A mikrofon nagłowny – 1 szt.) 

 

MONITOR LILLIPUT – 1 SZT.  

LAMPY LED – 3 SZT.  

KAMERA PANASONIC HC-X2000 – 1 SZT.  

STATYWY WIDEO MANFROTTO MVK502AM-1 – 3 
SZT. 

 

Panasonic Lumix DMC-G80MEG-K – 1 SZT.  

WALIZKI TRANSPORTOWE – 2 SZT.  

ROLAND V-60HD  
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OKABLOWANIE SDI 100M – 3 SZT.  

SUMA  

 

………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

Nazwa wykonawcy: 

Adres:  

Nr telefonu: 

E-mail: 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

W imieniu wykonawcy, którego reprezentuję oświadczam, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

2. Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w zapytaniu ofertowym. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert w ramach 

wyżej wskazanego zapytania ofertowego. 

4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne.  

6. Wykonawca nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego 

upadłość nie jest ogłoszona. 

7. Wykonawca nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte 

zarządzeniem komisarycznym lub sądowym. 

8.  Urzędujący członkowie organów/wspólnicy wykonawcy nie zostali prawomocnie skazani za 

przestępstwo popełnione w związki z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

9. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

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 stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia, lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 

…………………………………………. 

Data i podpis Wykonawcy 


