Barczewo 28.07.2017r.
PPHU „Macrosat” Krzysztof Kacprowicz
11-010 Barczewo
ul. Wojska Polskiego 7
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

INFORMACJE OGÓLNE
Firma PPHU „Macrosat” Krzysztof Kacprowicz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na:
1. Program do digitalizacji, odtwarzania i emisji
2. Serwer na potrzeby digitalizacji
3. Macierz dyskowa/rejestrator z twardymi dyskami

Nazwa i adres Zamawiającego:
PPHU „Macrosat” Krzysztof Kacprowicz
11-010 Barczewo
ul. Wojska Polskiego 7
e-mail: biuro@macrosat.pl

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Program do digitalizacji, odtwarzania i emisji
2. Serwer na potrzeby digitalizacji
3. Macierz dyskowa/rejestrator z twardymi dyskami

Możliwe jest dostarczenie jednego (zintegrowanego) urządzenia łączącego funkcjonalności programu do
digitalizacji, odtwarzania i emisji, serwera i macierzy/rejestratora oraz posiadającego oprogramowanie
realizujące digitalizację, odtwarzanie i emisję.

Specyfikacja parametrów zamówienia:
1. Program do digitalizacji, odtwarzania i emisji:
- pozwalający na odtwarzanie plików w formatach MPEG2, WMV, MPEG1, MPEG4, AVC/H.264, AVCIntra, Apple ProRes 422, DV, HDV, DVCPro, DVCPro 50, DVCPro HD. Z możliwością trymowania, edycji i
pozycjonowania każdego klipu na playliście (z wyjątkiem obecnie odtwarzanego klipu). Zapewniający
możliwość korzystania z playlist zapętlonych lub działający w trybie daily pozwalając na układnie
określonej playlisty na konkrety dzień oraz sprecyzowany start emisji.
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- Oprogramowanie powinno pozwalać na dodanie do 7 warstw graficznych jednocześnie, w których skład
wchodzą obiekty takie jak: zegar analogowy lub cyfrowy, bannery, animacje Flash, pliki graficzne, belki
informacyjne Roll i Crawl,
- Tworzenie listy emisyjnej na minimum 14 dni z dokładnym określeniem daty i godziny emisji

2. Serwer na potrzeby digitalizacji
- parametry techniczne odpowiadające wymaganiom oprogramowania - programu do digitalizacji,
odtwarzania i emisji opisanego, opisanego powyżej.
- Wyjście IP TS oraz zarządzanie przez Ethernet, z formatem wyjściowym UDP, RTP – Multicast, Unicast
- możliwość przełączania (miksowania) minimum 2 urządzeń zewnętrznych po łączu SDI oraz 2 urządzeń
zewnętrznych po łączu HDMI

3. Macierz dyskowa/rejestrator z twardymi dyskami
- pojemność macierzy bądź rejestratora z dyskami min. 8 TB,
- współpraca z serwerem opisanym w punkcie powyżej.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:
48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin odbioru - do 31 grudnia 2017 r.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń.
b) Udzielą gwarancji co najmniej 24 miesiące na przedmiot zamówienia.
c) Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
19.09.2016r.).

V.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium nr 1 - Cena netto oferty - 90%
Kryterium nr 2 – Termin przekazania zamówienia – 10%

Metodologia przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne
kryteria (według ich wagi):
Kryterium nr 1 – 90 punktów
Kryterium nr 2 – 10 punktów
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z
kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następującego wzoru:
Kryterium nr 1 - Cena netto oferty

Punkty =

Wartość oferty
najtańszej (w PLN)
---------------------------- x 90 punktów

(max. 90 pkt.)

Wartość oferty
badanej (w PLN)

Kryterium nr 2 - Termin przekazania zamówienia
Za spełnienie powyższego kryterium Oferent otrzymuje odpowiednio 10, 5, 0 punktów, wg wskazanego w
ofercie terminu przekazania zamówienia:





do 31.10.2017 r. – 10 pkt.
do 30.11.2017 r. – 5 pkt.
do 31.12.2017 r. – 0 pkt.
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VI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
b) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta.
Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.
c) Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać wymagane załączniki
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert
składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty
d) wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
e) Ofertę należy przesłać listownie, osobiście lub mailowo do dnia 7 sierpnia 2017, godz. 16.00
na adres:
PPHU „Macrosat” Krzysztof Kacprowicz
11-010 Barczewo
ul. Wojska Polskiego 7
e-mail: biuro@macrosat.pl
Liczy się data wpływu dokumentów.

VII.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator:
- poinformuje wszystkich, którzy złożyli ofertę o wynikach postępowania,
- wezwie niezwłocznie oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, do
zawarcia umowy.
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VIII.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert
c) Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników
d) Zaproponowane parametry nie będą zgodne z parametrami określonymi w zapytaniu
ofertowym
e) Zaproponowana gwarancja na przedmiot zamówienia będzie krótsza niż 24 m-ce

IX.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości
środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia. Jeżeli nie
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W
przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od
podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

X.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy za zgodą obu
stron.

XI.

LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

XII.

INFORMACJE DODATKOWE
Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej 3 dni robocze przed
zakończeniem terminu składania ofert. Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na
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adres p.mostek@macrosat.pl
formie mailowej.

Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych w

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą
zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres.

Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe ze wszystkimi Oferentami.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
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Zał.1
FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 28.07.2017

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:
NIP
Nr tel.
E-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2017 dotyczące:
1.
2.
3.

Program do digitalizacji, odtwarzania i emisji
Serwer na potrzeby digitalizacji
Macierz dyskowa/rejestrator z twardymi dyskami

przedkładamy niniejszą ofertę:
1.Program do digitalizacji, odtwarzania i emisji - cena netto ……………………….. zł
2.Serwer na potrzeby digitalizacji – cena netto ……………………………… zł
3.Macierz dyskowa/rejestrator z twardymi dyskami – cena netto ………………………………… zł
Łączna cena netto oferty ………………………………. zł

Podsumowanie oferty:



Łączna cena netto ……………………….zł (słownie: ………………………………………)



Termin przekazania zamówienia - …………………………………………………



Długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia - ……………………………….m-ce
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Oświadczenia Dostawcy:
1. Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z
charakterystyką w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……..…………….., dn. …………... r.
Miejscowość i data

……………………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej do składania oferty
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Zał.2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………………….......
oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa
oferenta) 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, 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
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