
 

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach  
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

Gliwice, 13.03.2019 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2019/PARP 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja działalności firmy POSTERILLA.PL poprzez 

opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowego projektu wzorniczego w postaci wybranych elementów 

wyposażenia wnętrz” nr POIR.02.03.05-24-0011/18 w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla 

przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania 

ofert na  urządzenie rejestrujące do tworzenia tzw. live-ów. 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie 

prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-

2020. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: POSTERILLA.PL Ornela Król, Wojciech Król S.C., adres:. pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

2, 44-100 Gliwice NIP: 6312654192, REGON 243636793 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia rejestrującego do tworzenia tzw. live-ów tj. kamera 

do transmisji strumieniowej:  (nr CPV: 38651600-9 Kamery cyfrowe) 

 

Parametry techniczne: 

• Płynna stabilizacja obrazu 

• Redukcja szumów 

• Transmisja na żywo (live-streaming) 

• Nagrywanie obrazu w jakości 4K 

• Matryca min. 12 Mpx 

• Dotykowy ekran 

• Transfer: WiFi, Bluetooth, USB 

• Wbudowany mikrofon 

• Gwarancja min 24 miesiące 

 

Miejsce realizacji zamówienia:  

POSTERILLA.PL Ornela Król, Wojciech Król S.C, adres:. Górnych Wałów 38/1, 44-100 Gliwice 
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III. TERMIN REALIZACJI ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy składać do dnia:   20.03.2019r. do 23:59 

Przewidywany termin realizacji zamówienia:   do 30.04.2019 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 

kryteriów:  

a) Cena netto           50 pkt 

b) Gwarancja        50 pkt 

2. W kryterium a) „Cena netto” najwyższą liczbę punktów 50 pkt) otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:  

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 50 pkt) / cena oferty ocenianej 

3. W kryterium c) „Gwarancja” najwyższą liczbę punktów (50 pkt) otrzyma oferta zawierająca 

najdłuższy czas obsługi gwarancyjnej, a każda następna odpowiednio ze wzorem: 

Liczba punktów oferty = (gwarancja oferty ocenianej x 50 pkt) / najdłuższa gwarancja z 

otrzymanych ofert 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie łącznie najwięcej 

punktów zgodnie z punktacją wskazaną powyżej.  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych ani cząstkowych.  

6. Oferty wystawione w walutach obcych zostaną przeliczone według kursu średniego NBP danej 

waluty z dnia sporządzenia protokołu wyboru. 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

8. Wszystkie zastosowane nazwy własne urządzeń są wyłącznie przykładami i mogą zostać 

zastąpione przez urządzenia równoważne o takiej samej funkcjonalności i nie gorszych 

parametrach technicznych. 

 

V. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać droga mailową na adres: w.krol@posterilla.pl, drogą pocztową lub 

osobiście do siedziby firmy przy ulicy: Górnych Wałów 38/1, 44-100 Gliwice 

2. Ocena ofert nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od  zakończenia postępowania ofertowego. 

W przypadku otrzymania ofert podobnych lub wątpliwości technicznych, zamawiający 

dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami.  

3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej firmy po pod adresem 

https://posterilla.pl/  oraz przesłane e-mailem do wszystkich oferentów. Wyjaśnienia w zakresie 

oceny ofert udzielane będą w terminie do 3 dni od dnia publikacji wyników w Bazie 

Konkurencyjności. 

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
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VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zawierać:  

− Nazwę oferenta 

− Dane rejestrowe i adres oferenta 

− Cenę netto zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

− Szczegółowy opis/Specyfikację przedmiotu zamówienia (zawierającą minimum 

informację odnośnie wymaganych parametrów technicznych maszyny) 

− Termin realizacji zamówienia 

− Okres gwarancji 

Opcjonalnie specyfikacja techniczna w formie załącznika/dodatkowego dokumentu 

2. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania 

wyboru oferty lub unieważnienia postępowania. W takim przypadku Oferentom nie 

przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez 

niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się 

wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.  

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą 

dotyczyć zmiany terminu wykonania zamówienia:  

• z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;  

• z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne 

dla Zamawiającego;  

• z powodu okoliczności działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 

pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi 

lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

• z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.  

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji 

przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu 

(zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  
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Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji 

zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze 

stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie (zamówienie 

uzupełniające lub dodatkowe) w przypadku zaistnienia przyczyn technicznych lub 

gospodarczych 

3. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną 

wykluczone z postępowania, a ich oferta zostanie automatycznie odrzucona w procesie 

wyboru wykonawcy. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym 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 5% 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 do przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, które w okresie udzielania zamówienia 

pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji, 

potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich 

nieotrzymania w wyznaczonym terminie. 

5. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich wskazanych w 

przedmiotowym ogłoszeniu zasad. 

6. Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na 

zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną 

częścią zapytania ofertowego oraz zostanie doręczona do wszystkich Oferentów.  

7. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.  

8. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest p. Wojciech Król e-mail:: 

w.krol@posterilla.pl tel.  695 706 222.   

Z poważaniem 

Wojciech Król
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/2019/PARP 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. wobec  naszej firmy nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono 

upadłości, 

2. firma zrealizuje zamówienie w ustalonym terminie, 

3. posiadam/my niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania zamówienia, 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. między naszą firmą a POSTERILLA.PL Ornela Król, Wojciech Król S.C., nie zachodzą 

powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na: 

• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• Pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

(imię i nazwisko: czytelny podpis oraz pieczęć firmowa) 

 


