ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FNP/2016
z dnia 11 stycznia 2016 r.
dot. rozbudowy systemu audio i wideo sal konferencyjnych
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu
zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.).

1. Zamawiający
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 Warszawa, ul. I. Krasickiego 20/22
tel. 22 845 95 34
www.fnp.org.pl
NIP: 526-03-11-952, REGON: 012001533, KRS: 0000109744

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego systemu audio wideo w
salach konferencyjnych G04.1, G04.2. i G04.3.
W skład obecnego systemu wchodzi:
• wysuwany elektrycznie ekran 310 cm 16:10 – do podłączenia w
przebudowanym systemie,
• projektor Mitsubishi UD740U – do podłączenia w przebudowanym
systemie,
• system konferencyjny Bosch CCS 800 Ultro – możliwość podłączenia
w przebudowanym systemie,
•
•
•
•
•

mikser Monacor PA-4040MPX – do odsprzedaży,
amplituner Onkyo TX-NR818 – do odsprzedaży,
odbiornik mikrofonowy IMG TXS-646 – do odsprzedaży,
4 x mikrofon IMG TXS-606TH – do odsprzedaży,
głośniki sufitowe Focal Custom IC 105: do odsprzedaży.

Trzy sale to trzy strefy nagłośnieniowe (każdy z mikrofonów może być słyszany na innej
sali/strefie) z możliwością połączenia trzech stref w jedną (każdy z mikrofonów słyszany
na połączonej, dużej sali – różne kombinacje stref).
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.2.1

Sprzęt i oprogramowanie:
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Część wideo:
• ekran wysuwany elektrycznie 270 cm, 16x10 (podwieszony w
kasecie pod sufitem lub, jeżeli inne instalacje nie kolidują,
schowany w suficie podwieszanym; między sufitem
podwieszanym a stropem jest ok. 40 cm),
• projektor 1920x1200, około 4500 ANSI lm,
• uchwyt do podwieszenia projektora pod sufitem,
• połączenie przewodowe pomiędzy projektorem a szafą RACK
(przewody do puszczenia w suficie podwieszanym i konieczność
przebudowy kanału z kartongipsu w rogu sali od szafy RACK do
sufitu),
• połączenie HDMI bezprzewodowe (bezprzewodowy mediaport)
do podłączenia laptopa do matrycy HDMI – 2 szt.,
• połączenie HDMI przewodowe floorboksu w pobliżu nowego
ekranu w sali 2 do matrycy HDMI w szafie RACK (konieczność
przewiertów przez strop na poziom -1),
• matryca HDMI 4x4,
• 2 konwertery VGA(+audio)/HDMI umożliwiające podłączenie
laptopów wyposażonych jedynie w wyjście VGA (DSUB).
Część audio:
• matryca audio minimum 8x4 (8 wejść: 4 x separacja audio z
HDMI z floorboksów i bezprzewodowych mediaportów), 3 x
mikrofony bezprzewodowe, 1 x podłączenie systemu
konferencyjnego Bosch CCS 800 Ultro, 4 wyjścia: nagłośnienie w
trzech salach, rejestrator), matryca powinna umożliwiać
rozbudowę kaskadową o drugą matrycę,
• uwzględnione już w części wideo: 2 konwertery
VGA(+audio)/HDMI umożliwiające podłączenie laptopów
wyposażonych jedynie w wyjście VGA (DSUB),
• wzmacniacz minimum 4-strefowy (3 strefy plus nagrywanie),
• rejestrator,
• 3 mikrofony bezprzewodowe,
• możliwość podłączenia systemu konferencyjnego Bosch CCS 800
Ultro,
• głośniki sufitowe lub ścienne nagłaśniające wyraźnie całą
powierzchnię sal,
• prosty w obsłudze system do sterowania audio i wideo, sterowanie
podziałem audio/wideo powinno odbywać się przy pomocy
bezprzewodowego panelu dotykowego (tablet); oprogramowanie
musi umożliwiać rozbudowę systemu o dodatkową, łączoną
kaskadowo, matrycę audio,
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•

2.2.2

Instalacja:
•
•
•
•
•

2.2.3

prawidłowe wykonanie i rozprowadzenie okablowania –
zasilającego i sterującego,
prawidłowy montaż urządzeń wchodzących w skład systemów,
prawidłowe podłączenie wszystkich urządzeń,
uruchomienie i regulację urządzeń,
wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych oraz testów
działania,

Gwarancja:
•
•
•
•

2.2.4

elegancka szafa RACK nie szersza niż 63 cm lub nie wyższa niż
77 cm (konieczność zmieszczenia się obok lub pod istniejącym
ekranem).

minimum 2 lata gwarancji na instalacje,
minimum 2 lata gwarancji na sprzęt,
minimum dwa przeglądy gwarancyjne: po 6 miesiącach i po 18
miesiącach od podpisania protokołu odbioru,
czas wykonania naprawy: 72 godz. od zgłoszenia,

Wsparcie techniczne:
•
•
•

wykonanie szkolenia z obsługi zainstalowanych urządzeń,
ewentualne jedno pełne przeprogramowanie sterowania po okresie
testowym,
rozwiązanie problemu ze sterowaniem w 24 godz. od zgłoszenia.

2.3 Termin wykonania zamówienia
Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
od dnia podpisania Umowy do 31 marca 2016 r.
2.4 Sposób realizacji zamówienia
Wykonawca będzie konsultował projekt z Zamawiającym.
2.5 Kontakt z Zamawiającym
Wykonawca wskazuje Zamawiającemu jedną osobę odpowiedzialną za obsługę
całości zamówienia i podaje dane kontaktowe tej osoby. Zamawiający będzie
uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie związane z zamówieniem. Wykonawca
zgłaszając osobę odpowiedzialną za obsługę całości zamówienia oświadcza, że zna
ona warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz Formularzu oferty.
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2.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32340000-8
38652120-7
38653400-1
51310000-8

Mikrofony i głośniki
Projektory wideo
Ekrany projekcyjne
Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych
i wideo

3. Oferent – warunki udziału
3.1 Oferent – warunki formalne
Oferent musi spełniać następujące warunki:
• posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia;
• zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania;
• wykazać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie budowy systemu audio
i wideo sal konferencyjnych. Fakt ten należy potwierdzić co najmniej
3 referencjami;
• znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
całości zamówienia;
• posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
• w celu uniknięcia konfliktu interesów posiadać status podmiotu niepowiązanego
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
o 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
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Oferenta
oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
3.2 Oferent – wymagania dotyczące Oferty
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Oferent musi złożyć Ofertę zawierającą:
a) wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego: należy podać ceny brutto wszystkich
elementów potrzebnych do wykonania zamówienia wskazanych w pkt. 5
Formularza i wszystkich elementów z demontażu istniejącej instalacji wskazanych
w pkt. 6 Formularza,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż 3 miesiące (liczone od
terminu składania Ofert),
c) karty katalogowe zastosowanych rozwiązań.
d) referencje od co najmniej trzech Zleceniodawców wskazanych w pkt. 4
Formularza oferty.
Uwaga! Oferta niespełniająca któregokolwiek z powyższych warunków zostanie
odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej, zgodnej z pkt. 4 Zapytania
ofertowego.
4. Kryteria oceny Ofert i ich waga
•
•
•
•

koszt brutto rozbudowy systemu – 40%
kwota za elementy z demontażu – 20%
koszt przeglądów gwarancyjnych – 20%
okres gwarancji ponad wymagane 2 lata – 20%

Ocenie będą podlegać kryteria wskazane w pkt.: 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4. Ostateczną liczbą punktów
danej oferty będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach.
Uwaga! Jeśli po zsumowaniu punktów za kryteria, okaże się, że kilku Oferentów uzyskało
taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca w pierwszej kolejności będzie punktacja za
kryterium wskazane w pkt. 4.2. Zapytania ofertowego, następnie kolejno z pkt. 4.1, 4.3, 4.4.
4.1 Koszt brutto – 40%
Oprócz podania kosztu brutto dla całości Zamówienia Oferent jest zobowiązany wpisać do
tabeli (pkt. 5 Oferty – Zał. nr 1) koszty brutto poszczególnych elementów usługi,
opisanych w pkt. 2.2.
Osoby oceniające stworzą ranking Oferentów, w którym pozycja 1 oznacza najgorzej
ocenioną Ofertę, czyli Ofertę z najwyższą zaproponowaną kwotą brutto za całość
zamówienia. Liczba przyznanych punktów obliczona zostanie przez pomnożenie pozycji
w rankingu przez 40%, czyli wagę kryterium. Wynik obliczony zostanie z dokładnością
do 2 miejsc po przecinku. Jeśli dwóch lub więcej Oferentów zaoferuje w sumie taką samą
cenę brutto za wszystkie wyszczególnione elementy zamówienia, wtedy każdy z nich
otrzyma taką samą pozycję w rankingu, co przełoży się na identyczną liczbę punktów.
4.2 Kwota za elementy z demontażu – 20%
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Oferent jest zobowiązany do podania kwoty brutto za jaką decyduje się odkupić
wyszczególnione elementy z demontażu istniejącej instalacji, zgodnie z opisami z pkt.
2.1.
Osoby oceniające stworzą ranking Oferentów, w którym pozycja 1 oznacza najgorzej
ocenioną Ofertę, czyli Ofertę z najniższą zaproponowaną kwotą brutto za całość
zamówienia. Liczba przyznanych punktów obliczona zostanie przez pomnożenie pozycji
w rankingu przez 20%, czyli wagę kryterium. Wynik obliczony zostanie z dokładnością
do 2 miejsc po przecinku. Jeśli dwóch lub więcej Oferentów zaoferuje w sumie taką samą
cenę brutto za wszystkie wyszczególnione elementy z demontażu, wtedy każdy z nich
otrzyma taką samą pozycję w rankingu, co przełoży się na identyczną liczbę punktów.
4.3 koszt przeglądów gwarancyjnych – 20%
Oferent jest zobowiązany do podania kwoty brutto za jaką decyduje się wykonać dwa
przeglądy gwarancyjne, zgodnie z opisami z pkt. 2.2.
Osoby oceniające stworzą ranking Oferentów, w którym pozycja 1 oznacza najgorzej
ocenioną Ofertę, czyli Ofertę z najwyższą zaproponowaną kwotą brutto za dwa przeglądy
gwarancyjne. Liczba przyznanych punktów obliczona zostanie przez pomnożenie pozycji
w rankingu przez 20%, czyli wagę kryterium. Wynik obliczony zostanie z dokładnością
do 2 miejsc po przecinku. Jeśli dwóch lub więcej Oferentów zaoferuje taką samą cenę
brutto za dwa przeglądy gwarancyjne, wtedy każdy z nich otrzyma taką samą pozycję w
rankingu, co przełoży się na identyczną liczbę punktów.
4.4 Okres gwarancji ponad wymagane 2 lata – 20%
Oferent jest zobowiązany do zaproponowania przedłużonego ponad wymagane 2 lata
okresu gwarancji, zgodnie z opisami z pkt. 2.2..
Osoby oceniające stworzą ranking Oferentów, w którym pozycja 1 oznacza najgorzej
ocenioną Ofertę, czyli Ofertę z najkrótszym okresem gwarancji. Liczba przyznanych
punktów obliczona zostanie przez pomnożenie pozycji w rankingu przez 20%, czyli wagę
kryterium. Wynik obliczony zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jeśli
dwóch lub więcej Oferentów zaoferują taki sam okres gwarancji, wtedy każdy z nich
otrzyma taką samą pozycję w rankingu, co przełoży się na identyczną liczbę punktów.
5. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi
w pkt. 3.2. niniejszego Zapytania ofertowego: mailowo do dnia 05.02.2016 r. do godz. 15:00
(liczy się data wpływu) – na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl.
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Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i własnoręcznym podpisem osoby
upoważnionej do składania oświadczeń woli po stronie Oferenta oraz zawierać datę
sporządzenia. Zeskanowane oferty będą akceptowane.
Uwaga! Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udziela:
Jarosław Jurczyk
tel. 22 845 95 34
e-mail: jurczyk@fnp.org.pl.

6. Pozostałe postanowienia
6.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.2 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w terminie i na
warunkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Zamawiającemu przysługuje prawo, w
każdym czasie, zmiany warunków lub odwołania lub odstąpienia lub unieważnienia
w całości lub w części zapytania ofertowego.
6.3 Zamawiający decyduje o możliwości zmiany ofert złożonych przez Oferentów przed
upływem terminu składania ofert.
6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone oferty. Brak
odpowiedzi w terminie związania ofertą oznacza, że oferta nie została przyjęta do
realizacji.
6.5 W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci
rzutów pomieszczeń i koniecznej dokumentacji powykonawczej budynku.
6.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
6.7 Zamawiający nie wyklucza konieczności wykonania robót budowlano-instalacyjnych w
porze nocnej w godzinach 18:00-6:00 oraz w dni wolne od pracy.
6.8 Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się przedmiotowym projektem
(dokonał wizji lokalnej) przedmiarem robót i nie wnosi do powyższych dokumentów
uwag i zastrzeżeń. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że wszystkie koszty związane w
wykonaniem zadania zostały skalkulowane w ofercie i Wykonawca nie będzie wnosił
żadnych roszczeń finansowych podczas realizacji zadania.
6.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia
(w zależności od zaistniałych potrzeb). Zamówienie może być zwiększone do 50%
wartości zamówienia podstawowego. W przypadku zmiany wysokości zamówienia ceny
jednostkowe nie mogą ulec zmianie.
6.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
6.11 Podstawą realizacji przyjętej oferty będzie umowa podpisana przez
Zamawiającego lub pisemne zamówienie przesłane Oferentowi w terminie związania
ofertą.
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7. Załączniki do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – formularz oferty.
Załącznik nr 2 – rzut pomieszczeń.
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