L.dz.: 670/2018

Toruń, dnia 11.06.2018r.

Zapytanie Ofertowe nr 1/SK/PROMOCJA_TERENÓW/2018
(dotyczy zamówienia na zakup i dostarczenie sprzętu multimedialnego)
I.

Pełnomocnik:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Pełnomocnik Gminy Sępólno Krajeńskie
w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaprasza do składania ofert w niniejszym postepowaniu
ofertowym.

II.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP 504-00-13-744
Regon 092350949

III.

Przedmiot zamówienia:
Roboty budowlane
Dostawa
Usługa

IV.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest

zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu

multimedialnego tj.
a. aparatu fotograficznego
b. rzutnika mobilnego
c. przenośnego głośnika z mikrofonem
d. laptopa z oprogramowaniem
e. ekranu przenośnego.
Powyższy sprzęt służyć będzie do realizacji zadań tj. działań informacyjno-promocyjnych
przewidzianych w ramach projektu: „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako

przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu,
Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.5.2
Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, bez śladów używania
i uszkodzenia, pełnowartościowy, posiadać znak firmowy producenta.
V.

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

VI.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.

1. Oferta powinna być:
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
2. W treści oferty należy podać cenę netto i brutto oraz markę, model i szczegółowy opis techniczny
oferowanego sprzętu potwierdzający spełnienie minimalnych wymagań określonych w załączniku
nr 1.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII.

Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta cenowa powinna być przesłana lub dostarczona do dnia 18.06.2018 r. do godz. 12:00.
2. Oferta

może

zostać

przesłana

faksem

(56) 699 54 99,

lub

e-mailem

na

adres

marzena.jastrzebska@tarr.org.pl bądź też dostarczona osobiście do sekretariatu Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 bud. A.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2|Strona

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Termin związania ofertą – 20 dni od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert
VIII.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
IX.

Ocena ofert:

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone w terminie składania
ofert.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
l.p.

Kryterium

1.

Cena (C)

Znaczenie procentowe
Kryterium
100 %

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta
100 punktów

3. Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci

C min
------------Ci

x 100%

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
cena brutto oferty „i"

4. Ceną oferty jest całkowita kwota brutto. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty
składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot
zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
X.
1.

Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, jak również
do odstąpienia od wyboru oferty, w następujących przypadkach:
- wartość oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na niniejsze
zamówienie,
- opis przedmiotu zamówienia zawiera błędy,
- wystąpi wada postępowania, której nie można usunąć.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawcy o uzupełnienie oferty, jak
i o wyjaśnienie treści oferty.

3.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Pan Kamil Derkowski,
tel. 505 216 083 lub (56) 699 54 84, kamil.derkowski@tarr.org.pl.

XI.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 Formularz oferty
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/SK/PROMOCJA_TERENÓW/2018 - Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia
1. Specyfikacja aparatu fotograficznego - 1 sztuka

Parametry minimalne:
 rozdzielczość matrycy (0 - 100 Mpx): 24.0
 rodzaj pamięci: min. SD/SDHC/SDXC
 w zestawie: BODY+Obiektyw KIT
 typ matrycy: min. CMOS
 wielkość wyświetlacza: min. 3 cale
 jakość filmów: Full HD
 czułość ISO: powyżej 12800
 zasilanie: akumulator dedykowany
 format RAW: obsługa RAW
 informacje dodatkowe: możliwość podłączenia lampy błyskowej, nagrywanie filmów, balans bieli,

zdalne sterowanie (pilot), tryb makro, wyjście video, akumulator/ładowarka w zestawie, Wi-Fi,
dotykowy wyświetlacz, ruchomy ekran LCD, wyjście HDMI
2. Specyfikacja rzutnika mobilnego – 1 sztuka

Parametry minimalne:
 jasność lampy (ANSI lum.): 550
 kontrast (x:1): 100000
• złącza: D-SUB, HDMI, kompozyt, USB
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3. Specyfikacja przenośnego głośnika z mikrofonem - 1 sztuka

Parametry minimalne:


Moc wyjściowa MAX 100 W RMS/4 Ω



Głośnik pełnozakresowy 6,5 cala



Zasilanie: zasilacz sieciowy i baterie/akumulatory



Moduł odbiornika 863–865 MHz



ODTWARZACZ: Cyfrowy system audio z odtwarzaczem CD z funkcją anti-shock; port USB; slot SD



Obsługa formatów CD-R, MP3, WMA



Mikrofon przenośny oraz bezprzewodowy mikrofon nagłowny z nadajnikiem bodypack
4. Specyfikacja laptopa z oprogramowaniem - 1 sztuka

Parametry minimalne:


rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR3 DIMM



Procesor w architekturze 64 bitowej, ilość rdzeni 4



Pamięć operacyjna RAM Min. 8 GB DDR3



Parametry pamięci masowej Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.



Karta Graficzna Ekran min. 15,6 cala



Zainstalowane oprogramowanie: Zainstalowany 64 bitowy profesjonalny system operacyjny w
języku polskim, wraz z nośnikiem, z możliwością dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, zainstalowane oprogramowanie
biurowe zintegrowane z systemem operacyjnym zawierające kompleksowy edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, program pocztowy oraz wbudowany mechanizm do tworzenia prezentacji oraz
dokumentów w formacie PDF



Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami rolką min 600dpi.



Torba
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5. Specyfikacja ekranu przenośnego – 1 sztuka

Parametry minimalne:
Przenośny - na trójnogu
Wymiary ekranu: 1750 x 1750 mm
Wymiary obrazu: 1750 x 1750 mm
Format: 1:1
Rodzaj powierzchni: Matt White
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1/SK/PROMOCJA_TERENÓW/2018 - Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Fax:
E-mail:
NIP:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/SK/PROMOCJA_TERENÓW/2018 składam ofertę na
zakup i dostarczenie sprzętu multimedialnego tj. aparatu fotograficznego, rzutnika mobilnego,
przenośnego głośnika z mikrofonem, laptopa z oprogramowaniem, ekranu przenośnego, który służyć
będzie do realizacji zadań tj. działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych w ramach projektu:
„Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki
promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad
Notecią.”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
Oświadczam, że:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena
netto (PLN)

Nazwa sprzętu

Stawka VAT
(%)

Cena
brutto (PLN)

Aparat fotograficzny - 1 sztuka
(Marka,

model i szczegółowy
oferowanego sprzętu)

opis

techniczny

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Laptop z oprogramowaniem - 1 sztuka
(Marka,

model i szczegółowy
oferowanego sprzętu)

opis

techniczny

………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………..
Rzutnik mobilny - 1 sztuka
(Marka, model i szczegółowy

opis

techniczny

oferowanego sprzętu)

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Przenośny głośnik z mikrofonem - 1 sztuka
(Marka,

model i szczegółowy
oferowanego sprzętu)

opis

techniczny

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Ekran przenośny - 1 sztuka
(Marka, model i szczegółowy opis techniczny
oferowanego sprzętu)
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (PLN)

2.
3.
4.
5.
6.

…………………………..

…………………………..

(słownie……………..)

(słownie……………..)

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego.
Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj.
20 dni od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.
Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.
Oferuję sprzęt fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowy,
posiadający znak firmowy producenta.

Miejscowość ............................, dnia .............................20…roku

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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