
Gliwice, dnia 31.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

Zakup jest planowany w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Utworzenie pierwszego w kraju

i jedynego w Europie Mobilnego Centrum Wirtualnej Rzeczywistości”

Ι.Ι.Ι.Ι. ZAMAWIAJĄCY

WED WIL SEBASTIAN WILK

ul. Sportowa 3/4

44-100 Gliwice

ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ΙΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙΙ. KOD CPV

Kod CPV: 30200000-1: Urządzenia komputerowe 

Ις.Ις.Ις.Ις. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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LP. Przedmiot zamówienia

1 Komputer stacjonarny – 11 sztuk - karta graficzna NVIDIA GTX 970 lub AMD 290 lub 

bardziej wydajna, 

- procesor Intel i5-4590 i mocniejsze

- co najmniej 8GB pamięci RAM,

- interfejs HDMI 1.3,

- cztery porty USB (3x USB 3.0 oraz 1x USB 2.0),

- system Windows 7 SP1 64 bit lub nowszy.

2 Laptop – 2 sztuki  Specyfikacja/parametry techniczne: - Procesor Intel 

Core i5 lub wyższy,- Pamięć 8 GB lub więcej,- Dysk SSD 

128 GB lub więcej, oraz Dysk SATA 500 GB,

(łącznie dyski min 500GB)

- NVIDIA GeForce GTX 960M lub wydajniejsza - System 

Windows 10 

3 Bezprzewodowe gogle VR – 1 

sztuka

 Specyfikacja/parametry techniczne:- Akcelerometr, 

żyroskop, czujnik zbliżeniowy,- Wymiary (WxSxG) 92,6 

x 201,9 x 116,4 mm,- Waga (g) 318,- Pole widzenia 

FOV 96°

4 Urządzenia peryferyjne (myszka i 

klawiatura) -  8 kompletów

 Specyfikacja/parametry techniczne: klawiatura:- 

Profil: Wysoki, 

- Złącza: USB 2.0,- Długość przewodu:120 cm,- 

Komunikacja: przewodowa,- Obsługiwane systemy 

operacyjne: Win. 98 , Nie , Win. 98 SE , Win. 2000 , 

Win. Millenium , Win. XP , Win. Vista , Win. 7 mysz:- 

Liczba przycisków: 6- Liczba programowalnych 

przycisków: 6- Sensor Optyczny,- Typ myszy: Mysz dla 

oburęcznych,- Rozdzielczość 250 – 4000 DPI,- 

Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz,- Złącza: USB 2.0,-

Długość przewodu: 150 cm,- Komunikacja: 

przewodowa,- Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 

XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1, 

5 Słuchawki bezprzewodowe – 12 

sztuk

Specyfikacja/parametry techniczne:

- Zakres częstotliwości mikrofonu: 100 Hz–75 kHz

- Zakres częstotliwości słuchawek: 20 Hz–20 kHz

- Technologia bezprzewodowa

- Połączenie: Częstotliwość radiowa 2,4 GHz

- Zasięg: do 12 metrów



ς.ς.ς.ς. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać: 

• Dane identyfikujące oferenta 

• Datę przygotowania i termin ważności oferty,

• Zakres i  opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty, 

• Cenę całkowitą netto i brutto

• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, 

• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 

• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,

Brak  jakiegokolwiek  z  wyżej  wymienionych  elementów może skutkować  odrzuceniem  oferty.  Oferta

może zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania lub na

własnym szablonie z uwzględnieniem wszystkich wymaganych danych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

ςΙ.ςΙ.ςΙ.ςΙ. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: 30.11.2016 r. 

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

•••• poczty elektronicznej na adres mailowy:  sebastian.wilk@zenonvr.com

•••• poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 

WED WIL SEBASTIAN WILK
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3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

ςΙΙ.ςΙΙ.ςΙΙ.ςΙΙ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 31.12.2016 r.
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ςΙΙΙ.ςΙΙΙ.ςΙΙΙ.ςΙΙΙ. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

•••• posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

•••• posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów;

•••• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

•••• posiadania stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykluczenia

Z  udziału  w  postępowaniu  na  wybór  dostawcy  w  projekcie  wykluczone  są  podmioty  powiązane

osobowo i 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  przeprowadzaniem

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.

ΙΞ.ΙΞ.ΙΞ.ΙΞ. OCENA OFERT I WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.1.1.1. Cena NETTO 100% (100 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

�������� = [����������������/��������] x 100 pkt,  

gdzie:

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena” 
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Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów 

Ci – cena netto oferty badanej

Ξ.Ξ.Ξ.Ξ. DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR WYKONAWCY

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Sebastian Wilk nr tel.:

506455777, e-mail: sebastian.wilk@zenonvr.com

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 10.12.2016 roku. 

ΞΙ.ΞΙ.ΞΙ.ΞΙ. ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy lub złożonego zamówienia zawartej z

podmiotem  wybranym  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  

z następujących powodów: 

α) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 

β) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,

χ) okoliczności siły wyższej, 

δ) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

ΞΙΙ.ΞΙΙ.ΞΙΙ.ΞΙΙ. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE

1. Zleceniodawca  zastrzega  możliwość  udzielenia  wybranemu  w  wyniku  przeprowadzonej

procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50%

wartości  zamówienia  określonego  w umowie  zawartej  z  wykonawcą.  Przedmiot  zamówienia

uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury

wyboru  wykonawcy  zamówienia  dodatkowego,  nieobjętego  zamówieniem  podstawowym  w

wysokości  nieprzekraczającej  50%  wartości  realizowanego  zamówienia  niezbędnego  do  jego

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do

przewidzenia, jeżeli: 

α) z  przyczyn  technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia  dodatkowego  

od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

β) wykonanie  zamówienia  podstawowego  jest  uzależnione  od  wykonania  zamówienia

dodatkowego.

ΞΙΙΙ.ΞΙΙΙ.ΞΙΙΙ.ΞΙΙΙ. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
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