
AG.3.382.21.2020 

                Chrzanów, 18.11.2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.11.2020 

 

 

I. ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

ul. Broniewskiego 10C 

32-500 Chrzanów 

tel. 32 763 27 52,  

e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup multimedialnego zestawu projekcyjnego 

dla biblioteki”. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp. Wyszczególnienie Gwarancja 

1 
1x FUJITSU Lifebook E5510 15,6" FHD Core i7-10510U 16GB SSD 
NVMe 512GB SED WiFi-AX BT5 LTErKIT FP SC TPM IR-CAM KB 4cell 
50Wh Win10 Pro64 + Microsoft Office Home & Business 2019 

5 lat 

2 1x Epson EB-800F 5 lat lub 12000 h 

3 1x Epson ELPMB22 2 lata 

4 
1x zestaw nadajnik/odbiornik HDBaseT (przyłącze ścienne lub 
można je wpuścić w blat) Atlona AT-HDVS-150-WP-KIT 

10 lat 

5 

1x Ekran elektryczny z widoczną kasetą (montaż sufitowy lub 
ścienny) Adeo Elegance, powierzchnia vision white, proporcje: 
16:10, rozmiar: 190 x 118 cm (całkowita szerokość: 200 cm), 
(bazowo sterowanie naścienne) 

2 lata 

6 1x Pilot zdalnego sterowania ST200H 2 lata 

7 
5x głośnik sufitowy ClearOne LS6CT (montaż na odczepach 
30W/100V) 

2 lata 

8 1x Wzmacniacz ClearOne PA460 2 lata 

9 

Okablowanie (zależnie od potrzeb). Zamawiający posiada wstępnie 
wykonaną nową instalację elektryczną/AV do zamontowania 
nagłośnienia, ekranu, projektora. Podczas wizji lokalnej należy 
zweryfikować czy jest wystarczająca do prawidłowego działania 
powyższego sprzętu. Jeżeli nie, to należy wkalkulować w cenę 
koszty okablowania dodatkowego wraz z robocizną.  
W przypadku, gdy będzie konieczne wykonanie/dostosowanie 
instalacji, pomieszczenie należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji na 
zewnątrz ścian oraz sufitu. 

2 lata 



10 Montaż, transport, uruchomienie, konfiguracja 2 lata 

11 
Bezpłatne: przegląd oraz kalibracja systemu AV po roku użytkowania (dojazd, czas pracy, 
kalibracja ponowna jeżeli wymagana) 

Gwarancja realizowana będzie na miejscu u Zamawiającego (32-500 Pogorzyce,  
ul. Szymanowskiego 47 A), przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. W przypadku 
braku możliwości realizacji serwisu na miejscu, koszty demontażu, montażu, wysyłki do i z 
serwisu ponosi Wykonawca. 

 

IV. WIZJA LOKALNA 

Wizja lokalna w lokalu możliwa jest 24.11.2020 r. o godzinie 12:00, dla oferentów, 

którzy zgłoszą e-mailowo na adres sekretariat@mbp.chrzanow.pl chęć uczestniczenia 

w niej do dnia 23.11.2020 r. godziny 12:00. Jeśli żaden z oferentów nie zgłosi chęci 

uczestnictwa w wizji, wizja lokalna nie odbędzie się. 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I KALKULACJI OFERTY 

1) Oferty należy składać na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego.   

2) Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę 

sporządzenia i termin obowiązywania (zgodnie z pkt. VII niniejszego zapytania). 

3) W cenę oferty brutto Oferent zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia (w szczególności koszty transportu, instalacji w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego). Oferta nie może zawierać innych (dodatkowych 

lub ukrytych) kosztów. 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.11.2020 r. godz. 12.00 

Oferta musi zostać przesłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres Zamawiającego: 

sekretariat@mbp.chrzanow.pl z napisem w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe 

na zakup multimedialnego zestawu projekcyjnego dla biblioteki. Nie dopuszcza 

się ofert dostarczonych w jakiejkolwiek innej formie. Oferty dostarczone w inny 

sposób, niż drogą e-mailową nie będą brane pod uwagę. 

UWAGA! Liczy się data i godzina przesłania oferty na adres e-mailowy Zamawiającego: 

sekretariat@mbp.chrzanow.pl 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni i rozpoczyna się od dnia 

upływu terminu składania ofert. W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, 

termin związania ofertą, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni 

przedłużających termin składania ofert. 

 

VIII.  KRYTERIA I ZASADY OCENY ORAZ WYBÓR OFERT 

1) Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne, złożone na załączonym 

Formularzu oferty. 

2) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie. 

3) Zamawiający będzie przy wyborze oferty kierował się łączną ceną brutto oferty.  

W przypadku, gdy oferty złożone będą opiewać na taką samą kwotę Zamawiający 

mailto:sekretariat@mbp.chrzanow.pl


zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych kryteriów wyboru lub negocjacji 

ceny. 

4) Do realizacji zostanie wybrana oferta o najniższej łącznej cenie brutto. 

5) Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze 

oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

6) Z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona notatka służbowa. 

 

IX. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ 

1) Zamawiający i Wykonawca podpiszą umowę na realizację przedmiotu Zamówienia do 

3 dni od daty wyboru oferty.  

2) W przypadku niepodpisania umowy przez Oferenta, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wybrania drugiej najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu lub 

rezygnację z zamówienia.  

3) Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 15.12.2020 r. Wraz z dostarczonym 

sprzętem zostaną dostarczone karty gwarancyjne dla zakupionego sprzętu oraz 

gwarancją na wykonaną usługę. 

4) Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony.  

5) Faktura VAT zostanie dostarczona do Zamawiającego po podpisaniu protokołu 

odbioru do 16.12.2020 r. 

6) Termin płatności: do 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej, na podstawie protokołu odbioru, faktury 

VAT.  

7) Forma płatności: przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

8) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie 

z czasokresami podanymi w tabeli do zapytania i formularza oferty. Gwarancja 

realizowana będzie na miejscu u Zamawiającego (32-500 Pogorzyce, 

ul. Szymanowskiego 47 A), przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. 

W przypadku braku możliwości realizacji serwisu na miejscu, koszty demontażu, 

montażu, wysyłki do i z serwisu ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy 

wszystkie dokumenty związane z gwarancją przedmiotu zamówienia. 

 

X.  PODSTAWA PRAWNA 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami) oraz 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości 30 000 EURO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie 

(Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie z dnia 31 

grudnia 2019 r.) 

 

XI. OSOBA DO KONTAKTU 

Grzegorz Piątkowski 

tel.: 32 763 27 45  

e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl 

 



FORMULARZ OFERTY            ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Nazwa oferenta ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ……………………… REGON ……………………… Telefon ……………………… e-mail ………………………… 

 

Przedmiot zamówienia „Zakup multimedialnego zestawu projekcyjnego dla biblioteki” 

Lp. Wyszczególnienie Gwarancja 

1 
1x FUJITSU Lifebook E5510 15,6" FHD Core i7-10510U 16GB SSD NVMe 512GB SED WiFi-AX BT5 LTErKIT FP SC TPM IR-CAM 
KB 4cell 50Wh Win10 Pro64 + Microsoft Office Home & Business 2019 

5 lat 

2 1x Epson EB-800F 5 lat lub 12000 h 

3 1x Epson ELPMB22 2 lata 

4 1x zestaw nadajnik/odbiornik HDBaseT (przyłącze ścienne lub można je wpuścić w blat) Atlona AT-HDVS-150-WP-KIT 10 lat 

5 
1x Ekran elektryczny z widoczną kasetą (montaż sufitowy lub ścienny) Adeo Elegance, powierzchnia vision white, 
proporcje: 16:10, rozmiar: 190 x 118 cm (całkowita szerokość: 200 cm), (bazowo sterowanie naścienne) 

2 lata 

6 1x Pilot zdalnego sterowania ST200H 2 lata 

7 5x głośnik sufitowy ClearOne LS6CT (montaż na odczepach 30W/100V) 2 lata 

8 1x Wzmacniacz ClearOne PA460 2 lata 

9 
Okablowanie (zależnie od potrzeb). Zamawiający posiada wstępnie wykonaną nową instalację elektryczną/AV do 
zamontowania nagłośnienia, ekranu, projektora. Podczas wizji lokalnej należy zweryfikować, czy jest wystarczająca do 
prawidłowego działania powyższego sprzętu. Jeżeli nie, to należy wkalkulować w cenę koszty okablowania dodatkowego 

2 lata 



wraz z robocizną.  
W przypadku, gdy będzie konieczne wykonanie/dostosowanie instalacji, pomieszczenie należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji na zewnątrz ścian oraz sufitu. 

10 Montaż, transport, uruchomienie, konfiguracja 2 lata 

11 Bezpłatne: przegląd oraz kalibracja systemu AV po roku użytkowania (dojazd, czas pracy, kalibracja ponowna jeżeli wymagana) 

Gwarancja realizowana będzie na miejscu u Zamawiającego (32-500 Pogorzyce, ul. Szymanowskiego 47 A), przez producenta lub autoryzowany serwis 
producenta. W przypadku braku możliwości realizacji serwisu na miejscu, koszty demontażu, montażu, wysyłki do i z serwisu ponosi Wykonawca. 

 

Całkowita wartość oferty brutto ……………………………………………………  

Termin ważności oferty: 30 dni. 

Forma i termin płatności: przelewem na konto w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT/rachunku. 

 

 

 

 

……………………………….                        .......................................................................... 
data sporządzenia                                                          Podpis oferenta, firmowa pieczątka 


