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   Wieliczka, dnia 8 lutego 2021 roku 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/OIK/2021 
na dostawę i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w nowej 
siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce w ramach 

projektu RPMP.09.02.02-12-0495/19 

 
 
Zwracamy się z prośba o przedstawienie w terminie do 22 lutego 2021 roku swojej oferty 

cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia.  

 

Kod CPV: 

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne 

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” 

w nowej siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce w ramach projektu 

RPMP.09.02.02-12-0495/19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto poniżej: 

- termin realizacji: pomiędzy 1 a 15 marca 2021 roku (termin szczegółowy do ustalenia), 

- miejsce realizacji: 32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26g; miejsce realizacji to  Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Wieliczce w Centrum Wsparcia Społecznego; w  miejscu realizacji 

znajduje się pokój z lustrem weneckim i dodatkowym pomieszczeniem do odsłuchu nagrań 

– przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłącznie dostawa i montaż 

wyposażenia służącego do zapisu i odsłuchu przesłuchań prowadzonych z dziećmi;  

- wymagania dotyczące realizacji nagrań: co najmniej jedna kamera zapisuje obraz w 

całym pokoju przesłuchań w jakości pozwalającej na rozpoznawanie twarzy, co najmniej 

jedna kamera szybkoobrotowa rejestrująca indywidualne zachowania dziecka takie jak: 

mimika, gestykulacja, reakcja na zadawane pytania itp. pozwalająca na dokonywanie 

dużych zbliżeń; co najmniej jeden mikrofon pojemnościowy zapisujący dźwięk w całym 

pokoju, co najmniej jeden mikrofon powierzchniowy rejestrujący właściwą rozmowę; 

sprzęt do realizacji nagrań powinien zostać zamontowany w sposób możliwie dyskretny, 

nie zwracający uwagi dziecka uczestniczącego w przesłuchaniu; sprzęt dokonujący nagrań 

musi pracować w technologii cyfrowej.  

- wymagania dotyczące odsłuchu nagrań: część wyposażenia znajdująca się w pokoju 

do odsłuchu nagrań: mikser lub inne urządzenie pozwalające na podłączenie wszystkich 

zamontowanych w pokoju przesłuchań kamer i mikrofonów; zestaw nagłośnienia 

(minimum 2 x 40W), monitor minimum 21 cali w jakości HD – pozwalające na oglądanie 

nagrań zarówno w trybie „na żywo”, jak i ich późniejsze odtworzenie; możliwość zapisu na 

płycie CD/DVD, nośniku USB; co najmniej dwa zestawy słuchawkowe umożliwiające 

odsłuch nagrań w pokoju do odsłuchu oraz możliwość komunikacji z pokojem, w którym 

odbywa się przesłuchanie.  

- wymagania dotyczące przechowywania nagrań: Zamawiający nie zamierza 

przechowywać nagrań w formie usystematyzowanej i ich archiwizować; natomiast 

dostarczony sprzęt powinien pozwalać na odtworzenie nagrania bezpośrednio po 

przesłuchaniu – w celu omówienia lub dokonania prawidłowego zapisu na wybranych 

nośnikach; należy zapewnić możliwość kasowania nagrań; 

- wymagania dotyczące sprzętu i dokumentacji:  

Wykonawca dostarczy stosowne zaświadczenie (oświadczenie), że wszystkie elementy 

zestawu zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami jakościowymi oraz 

posiadają oznakowanie CE. 

Wykonawca dostarczy Użytkownikowi instrukcję obsługi w języku polskim wraz 

z  dokumentacją gwarancyjną (o ile została wydana przez producenta poszczególnych 

urządzeń).  
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Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przedstawicieli Użytkownika w zakresie obsługi 

Systemu. 

- cena: oferta musi zawierać wszystkie koszty dostawy wraz z montażem we wskazanym 

przez Zamawiającego pomieszczeniu, 

- gwarancja: 24 miesiące 

 

Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe zapytanie prowadzone jest w związku 

z  realizacją przez Powiat Wielicki projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” 

nr RPMP.09.02.02-12-0495/19. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 9.2.2. 

Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

Kryterium oceny ofert – cena 100 % 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  

wzorem: 

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%, 

przy czym 1% odpowiada 1 pkt., 

gdzie:  

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert 

Cbad – cena oferty badanej. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów. 

 

Inne istotne warunki zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy: z Wykonawcą 

zostanie zawarta umowa zawierające między innymi następujące - istotne 

zapisy:  

1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie realizacji (dostawy i montażu) 

co najmniej 72 godziny przed jej realizacją. 

2. Odbiór sprzętu zostanie zrealizowany w dniu jego dostawy w zakresie ilościowym 

i  jakościowym.  

3. Ze sporządzonych czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego sprzętu na 

etapie odbioru ilościowego odbiór będzie kontynuowany i zostanie potraktowany 

jako odbiór częściowy. W takim przypadku Zamawiający nie uzna dostawy za 

zrealizowaną do czasu dostarczenia brakujących elementów zamówienia. 

5.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego sprzętu na 

etapie odbioru jakościowego   Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej 

wymiany na inny sprzęt spełniający wymogi w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.  

6. Dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego potwierdza się protokołem odbioru, 

który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.  

7. Termin płatności faktury VAT: 30 dni 

8. Zgodnie z art.  117 ba Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900) Zamawiający informuje, iż płatność w wysokości 

ponad 15 000,00 zł brutto zostanie dokonana wyłącznie na rachunek bankowy 

Wykonawcy dostępny w wykazie informacji o podatnikach VAT na stronie: 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  

9. Zamawiający akceptuje  ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną przekazaną za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania -  https://efaktura.gov.pl. 

10. Wykonawca posiada swobodę wyboru w zakresie formy wystawienia i przesyłania 

Zamawiającemu faktury. 

Warunki wykluczenia Wykonawcy: 

 

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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• 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, 

• pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Ofertę prosimy przesłać poczta na adres:  

- e-mail: joannakozyra@pcpr-wieliczka.pl  

- w formie tradycyjnej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. 

Niepołomska 26g, 32-020 Wieliczka (liczy się data wpływu). 

 

 
 ……………………………………………………..
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FORMULARZ OFERTY 
na dostawę i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w nowej siedzibie 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce w ramach projektu  
RPMP.09.02.02-12-0495/19 

  

1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy 

…........................................................................................................... 

…........................................................................................................... 

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................ 

e-mail: …................................................................................................. 

NIP: …............................................ Regon:............................................. 

KRS........................................................................................................ 

  

2. Składając ofertę na dostawę i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w nowej 
siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce w ramach projektu 
RPMP.09.02.02-12-0495/19 oferuję następujące elementy wyposażenia: 

Nazwa Marka/typ/model lub opis 

parametrów 

Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

W razie potrzeby proszę dodać lub usunąć wiersze w niniejszej tabeli 

 

Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …............... 
słownie:.................................................................................................... 
w tym podatek VAT …............ % 

 Jednocześnie oświadczam, iż: 

 
1.  Nie zamierzam/zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części 
zamówienia. Zamierzam powierzyć ….......................................................... 

…............................................................................................................ 
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…............................................................................................................ 

2. Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia 
udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy 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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, 

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

  

Miejscowość: …............... Data …............. 

  

….......................................... 

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 

* - niewłaściwe skreślić. 

 


