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Katowice, 10.06.2020r. 

  

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
Plac Sławika i Antalla 1 
40-163 Katowice  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 – ROZEZNANIE RYNKU 

Dotyczące wynajmu sprzętu wraz z obsługą studia w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnego 
produktu w postaci konferencji on-line” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2.  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający 
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
Plac Sławika i Antalla 1 
40-163 Katowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
NIP: 9542199882 
Osoba uprawniona do kontaktu: Sylwia Kraus (projektyue@ptwp.pl) 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku. Zamawiający nie 
jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zapytanie to zostało umieszczone na stronie Zamawiającego: www.ptwp.pl  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN 

Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej wynajmu sprzętu wraz z 
obsługą studia w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci konferencji on-line”. 
Zapytanie obejmuje współpracę w zakresie zapewnienia niezbędnego sprzętu oraz obsługi studia do 
nagrań konferencji on-line zlokalizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w 
Katowicach. Studio ma być dostępne przez minimum miesiąc, wydarzenia online będą odbywać się 
kilka razy w tygodniu, natomiast studio pozostaje do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres 
najmu.  

1. Opis przedmiotu zamówienia - szczegóły: 

Zakres obsługi:  

• montaż/demontaż jednokrotnie na początku i końcu okresu najmu 

• wsparcie techników (minimum dwie osoby) od Dostawcy usług i współ obsługa sprzętu z 
technikami Zamawiającego podczas wydarzeń. Wsparcie obejmuje każdorazowo nie więcej 
niż 17 dni roboczych per technik.  

mailto:projektyue@ptwp.pl
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Zapotrzebowanie na sprzęt:   

• ekran diodowy – piksel 2,6mm lub mniejszy, rozdzielczość min. FullHD (wielkość ekranu to 
5x3m, ma stanowić tło studia) 

• elementy konstrukcyjne do budowy ekranu (ekran stawiany na podłodze lub podestach o wys. 
max 0,5m), niezbędne okablowanie oraz sender sygnału 

• min. 2 kamery na statywach w rozdzielczości min. FullHD  

• cyfrowy mikser wizyjny do realizacji live- minimum 12 wejść cyfrowych, 5 wyjść i 4 layery 

• 2 x mikser wizyjny do realizacji sygnału streamingu oraz na ekranie diodowym – minimum 4 
wejścia cyfrowe i dwa layery  

• 8 laptopów realizacyjnych (Microsoft Office 2013 lub nowsze, Windows 10 Pro, min. i5 8GB 
RAM, SSD, nie starsze niż 4 lata) 

• komputer przechwytujący sygnał video oraz enkodujący sygnału do streamu odpowiedniej 
wydajności  

• 4 monitory podglądowe na statywach dla prelegenta – min. 55” 

• cyfrowy mikser audio – min. 32 in, 12 out, 17 tłumików / 6 warstw, 12 miksów stereo+ LR, 3 
matryce stereo 

• 3 x interfejs audio  

• 6 x mikrofon nagłowny – kolor cielisty 

• 2 x odsłuch douszny dla prowadzącego wystąpienia  

• system do tłumaczenia symultanicznego  

• 2 x kabina symultaniczna  

• 3 x zasilacz UPS stanowiska realizacyjnego - min. 3kW  

• konstrukcja z kratownicy do zamontowania kotary oraz oświetlenia (obwiednia 7x7m + 4 m 
słupy) 

• 8 reflektorów światła białego z regulowaną temperaturą barwową  

• kotarę z trzech stron studia – czarna, profesjonalna 

• 8 reflektorów oświetlenia kolorowego – RGBW o natężeniu światła 5000lx/1m 

• szara wykładzina w Studio  

• niezbędne okablowanie i akcesoria 

Prosimy o podanie łącznego miesięcznego kosztu najmu sprzętu z montażem i demontażem. Oferta 
powinna zawierać modele oferowanych produktów.   

2. Opis przedmiotu zamówienia - termin: 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie trwania od dnia 22.06.2020r. do 20.07.2020r. 

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

W ramach rozeznania rynku, oferty należy złożyć w oryginale osobiście, pocztą lub kurierem do biura 
projektu na adres: Pl. Sławika i Antalla,  40-163 Katowice z dopiskiem: „Odpowiedź na Zapytanie 
ofertowe NR 1/2020” lub mailowo na adres projektyue@ptwp.pl, w postaci skanu oryginalnej oferty 
podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania – w tytule maila proszę wpisać: „Odpowiedź 
na Zapytanie ofertowe NR 1/2020”.  

Termin składania ofert upływa 17.06.2020r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wpływu oferty).  

IV. KRYTERIA OCENY OFERT: 
1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena 100% 
 
Opis sposobu przyznawania punktacji: 
Cena: 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru: 
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najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert 

--------------------------------------------------------------------  x 100 

cena netto wskazana w badanej ofercie 

Brane pod uwagę będę wartości netto (bez podatku VAT) wyrażone w PLN.  

V. WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami określonymi w zapytaniu 

ofertowym i załącznikach do niego.  
3. Kompletna oferta powinna zawierać: 

o Nazwę i adres oferenta. 
o Dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę. 
o Wypełniony formularz ofertowy z cenami netto i brutto. Cena brutto zawiera podatek 

VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
o Oferta musi być podpisana przez osobę lub osobowy uprawnione do występowania 

w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny bądź 
opatrzony pieczęcią imienną. 

4. Termin ważności oferty: do 22.06.2020. 
5. Przesłane oferty nie podlegają zwrotowi. 
6. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę. 

VI. ZASTRZEŻENIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wybory Wykonawcy bez 
podania przyczyny. 

2. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert po ich otwarciu. 

VII.  ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 


