
Mońki, 12.03.2018 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/03/2018 

 

I. Zamawiający 

"I MEDIA" Joanna Sawicka 

ul. Produkcyjna 98 A 

15-680 Białystok 

NIP: 966-08-48-847 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy 
informatyczne. 

 

I MEDIA jest wysoce wyspecjalizowanym producentem i dostawcą innowacyjnych rozwiązań z 
zakresu IT. Obecnie jest jednym z największych krajowych dostawców urządzeń do przetwarzania i 
dostarczania informacji w tym: infokiosków, infotabów, stołów multimedialnych i hologramowych  
projekcji trójwymiarowych. 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do zdalnego zarządzania ekranami 

LED. 

Zamawiający oczekuje od oprogramowania następujących funkcji: 

a) Zdalnego uruchamiania i wyłączania ekranów LED, synchronizację z serwerem. 

b) Możliwości programowania i ustawiania harmonogramu pracy ekranów. 

c) Opcję wgrywania treści na serwer centralny, z którego następnie zostaną one rozdystrybuowane na 

ekrany. Wymaga się aby system realizował konwersję przesyłanych plików wideo. 

d) Możliwość tworzenia contentu w oparciu o wbudowany w aplikację moduł wyposażony minimum 

w następujące funkcje: 

- tworzenie dowolnej ilości obszarów edycyjnych w obrębie ekranu dedykowanych na treści takie jak 

video ( wymagane formaty: mp4, swf, wmv, avi, mov, mpg, mpeg ), grafiki statyczne ( wymagane 

formaty: gif, jpeg, jpg, bmp, png, svg ) 

- możliwość ich dowolnego skalowania obszarów i rozmieszczania na ekranie 

- możliwość definiowania czasu odtwarzania statycznych grafik 

- ustawianie kolejności wyświetlania treści w tym obsługa wielu warstw 



e) Tworzenie odseparowanych od siebie grup użytkowników pozwalających na niezależny nadzór nad 

ekranami lub grupami ekranów, przypisywanie ekranów do użytkowników. 

f) Bieżący nadzór nad pracą ekranów – t.j. stały monitoring działających ekranów, tworzenie historii 

operacji na ekranie 

 

Termin wykonania ww usługi do 31.05.2018 r. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia. 

 

III. Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do 
każdego z kryteriów 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru: 
1. Cena netto – 80% 
2. Termin realizacji zamówienia – 20%. 

W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

 

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z 
następującą metodologią: 

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na 
podstawie następującego wzoru: 

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100 

gdzie: 
Cn – najniższa zaproponowana cena netto 
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie 
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto” 

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin 
realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy 
pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na 
podstawie następującego wzoru: 
Kt = (Tn/To) x 20% x 100 
gdzie: 
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy 
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy 
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia” 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie 
wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę 
punktów w ocenie końcowej. 

K = Kc + Kt 



gdzie: 
K – liczba punktów w ocenie końcowej 
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto” 
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia” 

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi. 

 

V. Termin składania ofert 

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście, pocztą lub 

pocztą elektroniczną na adres: przemek.p@infokioski.pl  
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 30.03.2018 r. 
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura 

Zamawiającego na adres: "I MEDIA" Joanna Sawicka, ul. Produkcyjna 98 A, 15-680 Białystok 
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia. 

5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną 
przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. 
8. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępnie jest na stronie internetowej 

http://grantynainnowacje.pl/zapytania-ofertowe/ 

 

VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych 

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z 
Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź 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 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VII. Informacja na temat wymagań dla oferentów  

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą 
bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem 
ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje 
prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia. 

mailto:przemek.p@infokioski.pl


VIII. Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego 

1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o 
terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia. 

2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania 
przyczyny. 

 

IX. Załączniki 

Załącznik nr 1: Formularz oferty 
 

 

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Imię i nazwisko: Przemysław Piątek 

email:  przemek.p@infokioski.pl 

tel: 693 675 547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2018 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
…………………………….. 
Miejscowość, data 

 

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP: 
 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

2. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów: 
 
………………………………… 
………………………………… 
 

3. Wartość oferty: 
 

Cena netto               …………………………………………………………….. 
VAT                            …………………………………………………………….. 
Cena brutto         ……………………………………………………………. 

4. Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych)    ……………......................... 
5. Ważność oferty:  Oferta ważna 90 dni.   

 
Oświadczenia: 

a. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 
oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

b. Oświadczam, iż reprezentuję podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w 
zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność 
do wykonania tego zamówienia. 

c. Oświadczam, że nie jest powiązany 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 a Oferentem, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- 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. 
 
  

……………………………………… dnia ………………………… 
..…………………………………………………….. 

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa 

 


