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Tarnów, dn. 05.11.2018r.   

Zapytanie ofertowe UMO/1/2018  

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27, jako Zamawiający 

zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę sprzętu fotograficznego i 

filmowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji 

projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja 

działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

1. Zamawiający- Beneficjent: Nazwa: Tarnowska Szkoła Wyższa  

adres: ul. Mościckiego 27  33-100 Tarnów woj. małopolskie 

numer telefonu 14 657 10 55 wew.12  

NIP 873 197 12 21  

Tytuł projektu: „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i 
realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy”.  
  

2. Termin składania ofert:  

do dnia 13-11-2018 do godz. 12:00  

3. Miejsce i sposób składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów:  

3.1. przesłać na adres: Tarnowska Szkoła Wyższa, ul. Mościckiego 27 33-100 Tarnów z 

dopiskiem:  

dotyczy zadania pn. „Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego i filmowego  do 

Tarnowskiej Szkoły Wyższej”,  

3.2. przesłać drogą mailową na adres: uczelnia@tszw.edu.pl  

3.3. złożyć osobiście w Tarnowskiej Szkole Wyższej, ul. Mościckiego 27 33-100 Tarnów  z 

dopiskiem: dotyczy zadania pn. „Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego i filmowego do 

Tarnowskiej Szkoły Wyższej”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

UWAGA: liczy się data wpływu oferty.   

4. Informacja o składaniu ofert częściowych i wariantowych:  
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.  

5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Magdalena Osiak  
nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 14 657 10 55 wew.12  

6. Opis przedmiotu zamówienia  

6.1. Kod CPV zamówienia: 38650000-6, 32321100-0  

6.2. Kategoria ogłoszenia:  dostawy, podkategoria ogłoszenia: dostawy inne  

6.3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu fotograficznego i filmowego do 

przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Młody odkrywca z   
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gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych 

służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na 

rynku pracy”, składającego się z następujących elementów: kamery cyfrowe (5 szt.), aparaty 

fotograficzne z funkcją nagrywania filmów (5 szt.), karty pamięci dedykowane do aparatów 

fotograficznych i kamer cyfrowych (10 szt.), kable HDMI-mikro HDMI (10 szt.), ładowarki i 

akumulatorki dedykowane aparatom fotograficznym i kamerom cyfrowym (5 zestawów), 

statywy dedykowane aparatom fotograficznym i kamerom (10 szt.), pendrivy (20 szt.)  

6.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do 

zapytania. Wszystkie proponowane w ofercie Wykonawcy urządzenia winny być 

fabrycznie nowe i wolne od wad. W przypadku zaoferowania urządzenia o lepszych 

parametrach, niż parametry określone przez Zamawiającego, ten nie wnosi zastrzeżeń, 

pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie miała wpływu na cenę wykonania zamówienia.   

6.5. Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od 

daty zakupu urządzenia lub zgodnie z gwarancją producenta. Zakres gwarancji obejmuje, 

niezależnie od wymagań producenta:  

- urządzenie wraz z wszystkimi podzespołami,  

- transport uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego, jeśli tego wymaga 

naprawa, - naprawę przedmiotu umowy (rozumianej jako przywrócenie jego 

funkcjonalności ) najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od momentu przyjęcia 

zgłoszenia,  

- wymianę wadliwego sprzętu na fabrycznie nowy (model ten sam lub jego następca)  w 

przypadku niemożności naprawy  lub niewspółmiernych kosztów naprawy  

4.5. Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.   

7. Miejsce realizacji zamówienia: Tarnowska Szkoła Wyższa ul. Mościckiego 27 33-100 

Tarnów 8. Załączniki  

8.1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy  

8.2. Załącznik nr 1A- Kosztorys ofertowy na zakup i dostawę sprzętu fotograficznego i 

filmowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.  

8.3. Załącznik nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

9. Kryteria wyboru: najniższa cena. Cena-100%.  

Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:  

Cena brutto oferty najtańszej  

--------------------------------------- x100 = ilość punktów  

Cena brutto oferty badanej  

  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów. W 

przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.  
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