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Katowice, 17.08.2020r. 

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

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020 – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI 

Dotyczące zakupu niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania 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: Kamil Górski (projektyue@ptwp.pl) 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności. 
Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

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

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN 

Zamawiający prowadzi postępowanie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego 
traktowania, w celu zakupu niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu „Wdrożenie 
innowacyjnego produktu w postaci konferencji on-line”.  

Kody CPV zamówienia: 38651600-9 (kod główny) oraz 32321100-0, 32581100-0, 18924000-2, 
38651000-3, 38650000-6, 72212515-2. 

1. Opis przedmiotu zamówienia – szczegóły: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania do realizacji konferencji on-line:  
1) Zestaw Kamerowy 
2) Zestaw Reporterski Wideo 
3) Platforma do realizacji nagrań 

Prosimy o podanie łącznego kosztu sprzętu i oprogramowania o podanych parametrach, jak również 
terminu realizacji: 

mailto:projektyue@ptwp.pl
http://www.ptwp.pl/
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Ad. 1 - "Zestaw Kamerowy" składający się z następujących elementów: 

• Kamera cyfrowa (2 szt.) zapewniająca studyjną jakość materiałów 4K dzięki szeregowi 
zaawansowanych właściwości, takich jak: 

o szybki system automatycznego ustawiania ostrości,  
o system organizacji pracy „Instant HDR”,  
o zapis obrazu do wyświetlenia w zwolnionym tempie z szybkością do 960 kl./s / 1000 

kl./s  
o strumieniowa transmisja przez Wi-Fi, 
o dwa gniazda na karty pamięci oraz tryb „Relay” pozwalający na automatyczne 

przełączanie nagrywania na drugi nośnik wykorzystaniu pojemności pierwszego, 
o obiektyw z minimum 12 krotnym zoomem optycznym,  
o podgląd obrazu na minimum 3,5 calowym ekranie,  
o możliwość wyświetlania obrazu na zewnętrznym nośniku przy pomocy gniazd SDI 

(out) i HDMI (out). 
 

• Statyw na kamerę wraz z głowicą (2 szt.). Statyw, który może obsługiwać kamery z 
akcesoriami o wadze do 4 kilogramów. Głowica wyposażona powinna być w: 

o 6 stopniową przeciwwagę, która umożliwia dobranie odpowiedniej przeciwwagi dla 
danej konfiguracji sprzętu.   

o Niezależne 4 stopniowe regulowanie pochyłu głowicy, które umożliwiają bardziej 
profesjonalną regulację i pozwalają na płynną i precyzyjną pracę.  

o Dwa uchwyty montażowe na gwint 3/8 cala, które pozwalają na stosowanie 
dodatkowych akcesoria typu rejestrator audio lub monitor. 

o Dane techniczne: 
▪ Maksymalny udźwig: 4 kg 
▪ Minimalna wysokość: 80,5cm 
▪ Maksymalna wysokość: 160cm 
▪ Waga: 6kg 
▪ Szybkozłączka: QR13 
▪ Ilość sekcji: 3 
▪ Materiał: Aluminium 

 

• Kabel SDI na bębnie (SDI HD PRO FLEX - BNC NA BNC - 75 m); (2 szt.). Przewód 
dedykowany do transmisji sygnałów wideo analogowych i cyfrowych. Wykonany z linki dzięki 
czemu zwijanie i rozwijanie możliwe jest bez obaw o uszkodzenie rdzenia. Umożliwia 
transmisję sygnału 6G-SDI – 2160p na odległość minimum 75m. 
 

• Skrzynia transportowa (2 szt.) służąca do bezpiecznego transportu sprzętu. Technologia 
wykonania musi opierać się na: 

o systemie profili aluminiowych mocowanych do wszystkich krawędzi ścian skrzyni, 
które stanową zwartą i sztywną konstrukcję nośną.  

o Ściany powinny stanowić wodoodporna sklejka fenolowa o grubości najczęściej 6,5, 9 
lub 12 mm 

Ad. 2 „Zestaw Reporterski wideo” składający się z następujących elementów:  
 

• Aparat fotograficzny (1 szt.) umożliwiający realizację zdjęć i ujęć wideo na potrzeby portali i 
telewizji internetowej oraz konferencji on-line. Wymagania: 

o wysokoczuły aparat fotograficzny z wymienną optyką,  
o dający zdjęcia wysokiej jakości z możliwością wykonywania ujęć wideo w 

rozdzielczości 4k,  
o rozdzielczość fotograficzna minimum 24 megapixela,  
o gniazda mikrofonowe i niezależnego zasilania. 
o podgląd na monitorze dotykowym o wymiarze nie mniejszym jak 3 cale 
o możliwość robienia seryjnych zdjęć z prędkością nie mniejszą jak 11 kl./s 
o obiektyw o parametrach nie mniejszych jak 18-105 f/4 
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• Adapter do aparatu fotograficznego (2 szt.) umożliwiający rejestrację dźwięku wysokiej 
jakości aparatem fotograficznym. Przystawka pozwalająca na pełną funkcjonalność obsługi 
rejestracji dźwięku podczas rejestracji wideo. Powinna zawierać: 

o wbudowany mikrofon kierunkowy, 
o 2 wejścia XLR/TRS umożliwiające zasilanie Phantom  

 

• Statyw do aparatu fotograficznego (2 szt.). Wymagania:  
o minimum 160cm wysoki, 
o możliwy udźwig do 6kg 
o głowica umożliwiająca obrót w poziomie o 360 stopni, przechył w pionie o +90/-75 

stopni, posiadająca system przeciwwagi. 

 

Zestaw Kamerowy oraz Zestaw Reporterski wideo powinien mieć gwarancję nie krótszą niż 12 
miesięcy. 

Ad. 3 „Platforma do realizacji nagrań” 

• Usługa wynajmu przestrzeni w profesjonalnej serwerowni (okres 60 dni) wraz z systemem do 
konferencji internetowych oraz wsparciem technicznym. Wymagania: 

o Oprogramowanie odpowiednio skonfigurowane do połączeń równoczesnych z 
minimum ośmioma osobami 

o Obsługa połączeń w jakości minimum Full Hd (1920x1080) 
o Możliwość wgrania prezentacji bezpośrednio przez prelegenta 
o Możliwość edycji prezentacji w trakcie jej prezentacji 
o Oprogramowanie musi być wspierane przez wszystkie przeglądarki www, systemy 

operacyjne oraz urządzenia mobilne  
o Serwerownia powinna być wyposażona w redundantne zasilanie oraz połączenia 

internetowe  
o Serwerownia powinna być monitorowana przez 24h/dobę przez zespół techniczny 
o Wsparcie techniczne polegające na:  

▪ infolinii technicznej z rozwiązaniem problemu w przeciągu 1 godziny  
▪ optymalizacji platformy streamingowej do działania w najwyższej jakości 
▪ rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia - termin: 

Zakładany termin popisania umowy to 26.08.2020r. 

Przedmiot zamówienia (1. Zestaw Kamerowy oraz 2. Zestaw Reporterski wideo oraz 3. Platforma do 
realizacji nagrań) powinien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego nie później niż 5 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy.  

Platforma do realizacji nagrań winna być dostępna na okres 60 dni od dnia dostarczenia.  

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

W ramach realizacji postępowania w trybie zasady konkurencyjności, 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 3/2020” 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 3/2020”.  
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Termin składania ofert upływa 24.08.2020r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wpływu oferty).  

IV. KRYTERIA OCENY OFERT: 
1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:  

a. cena 60% (C)  
b. termin realizacji 40% (T) 

 
Opis sposobu przyznawania punktacji: 
Cena (C): 60% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 60 pkt.) wyliczona według wzoru: 

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert 

--------------------------------------------------------------------  x 60 

cena netto wskazana w badanej ofercie 

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

Termin (T): 40% - wartość punktowa kryterium „termin realizacji” (max. 40 pkt.).  

Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym  
terminu realizacji liczonego od dnia podpisania umowy. UWAGA: termin ten nie może być dłuższy niż 
5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

Termin realizacji dostawy wszystkich elementów może być różny tj. rozłożony w wymaganym czasie 5 
dni roboczych. Jeśli Wykonawca jest wstanie dostarczyć do Zamawiającego wcześniej dane elementy 
nie wpływa to na jego ocenę. W zakresie oceny Wykonawcy przez Zamawiającego uwzględniony 
zostanie najpóźniejszy termin dostawy z wymaganego zakresu wskazany w Formularzu Ofertowym – 
termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych.  

Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru: 

najkrótszy oferowany termin realizacji  

--------------------------------------------------------------------  x 40 

termin realizacji wskazany w badanej ofercie 

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny i 
drugiego kryterium oceny ofert, tj. otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną wg wzoru: 

Ocena = C + T 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
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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 04.09.2020r. 
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. 
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych np. dostawę tylko części zakresu wskazanego w 

Zapytaniu.  

VII.  ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy  


