
 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 
 

Tytuł projektu: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO - RZESZÓW W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” 
 

 

 

Rzeszów, 09.03.2023 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/1.4/IIE/23 

dotyczące laboratorium 

 

Zamawiający: 

ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Al. Tadeusza Rejtana 55 

35-326 Rzeszów 

NIP: 8130335772, REGON: 6900225470 

 

ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków  
trwałych:  

A. Utworzenia i wyposażenia laboratorium UX do prowadzenia badań na odległość 
B. Utworzenia i wyposażenia laboratorium UX do prowadzenia badań stacjonarnych 

 w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO - RZESZÓW W WYNIKU WDROŻENIA 
STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 
1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie 
projektu nr POPW.01.04.00-18-0139/19. 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w ramach Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny,  

z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów.  

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa ZETO-RZESZÓW Spółka  

z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod adresem  https://zetorzeszow.pl/ oraz na portalu Baza Konkurencyjności 

pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Dostawa wraz z montażem i próbnym uruchomieniem:  

A. Utworzenia i wyposażenia laboratorium UX do prowadzenia badań na odległość 
B. Utworzenia i wyposażenia laboratorium UX do prowadzenia badań stacjonarnych 

 

 

 
 
 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUGI 

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie 

ofert/y na etapie oceny formalnej. 

Minimalne wymagane parametry techniczne: 

 

A. Utworzenie i wyposażenie laboratorium UX do prowadzenia badań na odległość: 
  

1. Nagłośnienie    

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Rodzaj zestawu: 2.1 

2 Moc głośników (RMS): min 8W 

3 Moc subwoofera (RMS): min 24W 

4 Rodzaje wejść/wyjść:  
min 1x wejście liniowe audio,  
min 2x wejście stereo RCA,  
min 1x wyjście słuchawkowe 

5 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
2. Telewizor  

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Ekran: przekątna min 75” 

2 Rozdzielczość: min 3840x2160 (UHD) 

3 Typ podświetlenia : EDGE   

4 System głośników: 2.0 kanały o mocy wyjściowej 10W+10W 

5 Złącza boczne: min 4x HDMI, 1x USB, Wejście antenowe RF/SAT 

6 Złącza z tyłu: LAN, SPDIF, 1x USB,  

7 Łączność : Wifi 802.11ac, Bluetooth 5.0 

8 Tuner DVB-C/T2/S2 

9 Funkcje dodatkowe: AI Sound;  wsparcie GoogleAsistant, Alexa, Airplay; Active HDR, HDR10 
Pro, Inteligentna kontrola jasności 

10 Pobór mocy max 188W 

11 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
3. Flipchart interaktywny 

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Ekran: przekątna min 65” 

2 Rozdzielczość: min 3840x2160 (UHD)  

3 Jasność (cd/m2): min 350cd/m2  

4 Kontrast : min. 4000:1  

5 Łączność: 2x HDMI, 1x USB, WiFi, RJ45, Bluetooth  

6 Możliwości: Możliwość wykorzystania jako kalendarz, harmonogram lub notatnik. Możliwość 
otwarcia do 20 stron na rolce. Kontrola treści w czasie rzeczywistym z synchronizacją do 
podłączonych urządzeń 

7 Możliwość jednoczesnego pisania dla 4 osób 

8 Pasywny rysik 

9 Wózek z obrotowym interfejsem uchwytu pozwalający na obrót wyświetlacza o 90° z pozycji 
poziomej do pionowej i pochylić go pod kątem 0° - 4,5° 
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10 Wózek z kółkami ułatwiającymi transport 

11 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
4. Ekran na statywie   

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Typ ekranu: na trójnogu, obudowa stalowa 

2 Szerokość ekranu: min 200cm 

3 Wysokość ekranu: min 200cm 

4 Przekątna ekranu min 111” 

5 Kąt widzenia: min 160° 

6 Rodzaj powierzchni: Matt White 

7 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
5. Komplet mebli – dla 3 osób (krzesła, biurka, szafy biurowe) 

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Krzesło obrotowe (3 sztuki)  

1.1. Konstrukcja: ergonomiczna, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową 

1.2. Podstawa: pięcioramienna, na kołach 

1.3. Regulowana wysokość siedziska, blokada oparcia  

2 Biurko (3 sztuki) 

2.1 Blat biurka z płyty o grubości min 18mm, wyposażony w przelotkę na kable, metalowy stelaż, 
nogi posiadające stopki regulacyjna do poziomowania, wysokość stołu do 75cm, szerokość: 
max 150cm 

3 Szafy biurowe (3 sztuki) 

3.1 Szafy wykonane z płyty laminowanej, wyposażone w metalowe nóżki, metalowe uchwyty i 
zamki 

 
6. Hotspot    

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Konstrukcja urządzenia umożliwiająca łatwy montaż naścienny w standardowej obudowie 
instalacyjnej 

2 Zarządzanie: Z chmury i aplikację  

3 Obsługa PoE (802.3af/802.3at) 

4 Bezpieczna sieć dla gości – logowanie przez Wi-fi facebook i uwierzytelnianie SMS 

5 Porty: Uplink: 1 port Ethernet 10/100Mb/s 
            Dowlink: 3 porty Ethernet 10/100Mb/s 

6 Wymiary: max 143x86x19.7mm 

7 Antena: 2 dwupasmowe anteny: 2.4Ghz: 2*3dBi 
                                                            5Ghz: 2*4dBi 

8 Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b/ac 

9 Częstotliwość pracy 2,4GHz i 5GHz 

10 Funkcje transmisji bezprzewodowej:  
Multi SSID (Do 8 SSID na każdym paśmie) 
Wyłączanie sieci bezprzewodowej 
Automatyczny wybór kanału 
Kontrola mocy transmisji 
QoS(WMM) 
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Równoważenie obciążania pasma 
Limit prędkości 
Harmonogram restartowania 
Harmonogram sieci bezprzewodowej 
Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta 

11 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
7. Oprogramowanie (m.in. oprogramowanie do analizy zachowań użytkownika, np. śledzenie ruchów 

myszką, kliknięć)   

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Monitorowanie zachowania użytkowników na stronach internetowych 

2 Śledzenie ruchów myszką 

3 Śledzenie kliknięć myszką 

4 Tworzenie map ciepła 

5 Analiza formularzy 

6 Możliwość użytku przez nieograniczoną liczbę użytkowników 

7 Gwarancja min. 36 miesięcy  

 
8. Sprzęt do telekonferencji  

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Słuchawki z mikrofonem: 

1.1 Łączność: przewodowe 

1.2 Budowa słuchawek: Nauszne, otwarte 

1.3 System audio: Stereo 

1.4 Pasmo przenoszenia słuchawek: 20~20 000 Hz 

1.5 Wbudowany mikrofon: tak 

1.6 Długość kabla: min 1,5m 

2 Kamera internetowa: 

2.1 Typ matrycy: CMOS 

2.2 Rozdzielczość połączeń wideo: min 4K (4096x2160) 

2.3 Wbudowany mikrofon: tak 

2.4 Łączność: USB 3.0 

2.5 Dołączone akcesoria: Kabel USB, Osłona wizjera, Futerał podróżny 

3 Gwarancja min. 24 miesiące 

 

B. Utworzenie i wyposażenie laboratorium UX do prowadzenia badań stacjonarnych 
 

1. Nagłośnienie  

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Rodzaj zestawu: 2.1 

2 Moc głośników (RMS): min 8W 

3 Moc subwoofera (RMS): min 24W 

4 Rodzaje wejść/wyjść:  
min 1x wejście liniowe audio,  
min 2x wejście stereo RCA,  
min 1x wyjście słuchawkowe 

5 Rodzaj zestawu: 2.1 
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6 Moc głośników (RMS): min 8W 

7 Moc subwoofera (RMS): min 24W 

8 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
2. Projektor multimedialny  

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Typ projektora: krótkoogniskowy 

2 Jasność źródła światła: min 3000 lm 

3 Technologia: DLP 

4 Rozdzielczość: min 1920 x 1080 (FullHD) 

5 Żywotność źródła światła: min 4000 (tryb normalny), min 15000 (tryb superEco) 

6 Kontrast: min 22000:1 

7 Wejścia wideo: min 2xHDMI, min 1xVGA, min 1x USB(C)  

8 Porty komunikacyjne: mini USB, RS232 

9 Wbudowany głośnik o mocy min 5W 

10 Waga: max 3kg 

11 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
3. Telewizor   

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Ekran: przekątna min 75” 

2 Rozdzielczość: min 3840x2160 (UHD) 

3 Typ podświetlenia : EDGE   

4 System głośników: 2.0 kanały o mocy wyjściowej 10W+10W 

5 Złącza boczne: min 4x HDMI, 1x USB, Wejście antenowe RF/SAT 

6 Złącza z tyłu: LAN, SPDIF, 1x USB,  

7 Łączność : Wifi 802.11ac, Bluetooth 5.0 

8 Tuner DVB-C/T2/S2 

9 Funkcje dodatkowe: AI Sound;  wsparcie GoogleAsistant, Alexa, Airplay; Active HDR, HDR10 
Pro, Inteligentna kontrola jasności 

10 Pobór mocy max 188W 

11 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
4. Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem OPS 

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Monitor: 

1.1 Technologia: podczerwień 

1.2 Przekątna: min 65” 

1.3 Jasność: min 380 cd/m2 

1.4 Rozdzielczość panelu: min 3840x2160 4K-UHD 

1.5 Czas reakcji: max 10ms 

1.6 Kontrast: min 4000:1 

1.7 Wyświetlane kolory: 1,07 mld 

1.8 Żywotność panelu: min 50 000h 

1.9 Czas reakcji dotyku: poniżej 10ms 

1.10 Wejścia wideo: min 2xHDMI, 1x VGA (D-sub15) 
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1.11 Wejścia audio: mini jack 3,5mm 

1.12 Wyjście audio: mini jack 3,5mm 

1.13 Porty komunikacyjne: min 1xRj-45, 1x RS232, 4x USB 2.0,  

1.14 Wbudowane głośniki: TAK 
Moc 2x10W 

1.15 Waga (bez opakowania) max 39kg 

1.16 Dodatkowe funkcje: Android OS, Aplikacja do nanoszenia notatek, czujnik światła, 
bluetooth, WI-Fi, menu dotykowe OSD, narzędzie do prowadzenia głosowania, notowanie 
na dowolnym źródle, Slot OPS, USB media player, wgranie własnego logo 

1.17 Dołączone akcesoria: Moduł Wifi/Bluetooth, Pilot z bateriami, Pisaki (2sztuki) Przewód 
HDMI, Przewód USB, Przewód zasilający, płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i 
sterownikami, Skrócona instrukcja obsługi, uchwyt montażowy ścienny 

1.18 Gwarancja: min 5 lat gwarancji w tym 2 lata One-to-one 

2 Komputer OPS: 

2.1 Kompatybilny z dostarczanym ekranem 

2.2 CPU: min 6rdzeni, 10-tej generacji 
Taktowanie procesora: min 2GHz bazowo do 3,6 Ghz max 
TDP: 35W 

2.3 RAM: min 8GB DDR4 SO-DIMM (2-slotowy) 

2.4 Pamięć wewnętrzna min 256GB SSD M-2 2280 PCIE 

2.5 Porty: 1x Display port (OUT), 1xHDMI (OUT), 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, USB TYP C, 1xAudio 
OUT, MIC IN, RJ45 

2.6 Możliwość zabezpieczenia linką  

2.7 Zużycie energii: Max 75W 

2.8 Gwarancja: min 24 miesiące 

3 Statyw: 

3.1 Maksymalny rozmiar monitora: 70” 

3.2 Maksymalne obciążenie: 45kg 

3.3 Możliwość obrotu: min 90 ° 

3.4 Standard VESA: 200 x 200, 200 x 400, 300 x 300, 300 x 400, 350 x 350, 400 x 200, 400 x 300, 
400 x 400, 600 x 400 mm 

4 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
5. Flipchart  

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Ekran: przekątna min 65” 

2 Rozdzielczość: min 3840x2160 (UHD)  

3 Jasność (cd/m2): min 350cd/m2  

4 Kontrast : min. 4000:1  

5 Łączność: 2x HDMI, 1x USB, WiFi, RJ45, Bluetooth  

6 Możliwości: Możliwość wykorzystania jako kalendarz, harmonogram lub notatnik. Możliwość 
otwarcia do 20 stron na rolce. Kontrola treści w czasie rzeczywistym z synchronizacją do 
podłączonych urządzeń 

7 Możliwość jednoczesnego pisania dla 4 osób 

8 Pasywny rysik 

9 Wózek z obrotowym interfejsem uchwytu pozwalający na obrót wyświetlacza o 90° z pozycji 
poziomej do pionowej i pochylić go pod kątem 0° - 4,5° 
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10 Wózek z kółkami ułatwiającymi transport 

11 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
6. Ekran elektryczny  

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Do montażu sufitowego lub ściennego 

2 Typ ekranu: rozwijany elektrycznie 

3 Szerokość ekranu min:240 cm 

4 Wysokość ekranu: min 200 cm 

5 Przekątna obrazu 103,9” 

6 Czarne ramki boczne: max 5cm 

7 Kąt widzenia min 160°  

8 Długość obudowy: max 250cm 

9 Rodzaj powierzchni: Matt White 

10 Rodzaj sterowania: ścienne + bezprzewodowe  

11 Rodzaj silnika: Tubowy 

12 Waga netto: max 12kg 

13 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
7. Komplet mebli dla 10 osób (krzesła, biurka, szafy biurowe) 

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Krzesło obrotowe (10 sztuk)  

1.1 Konstrukcja: ergonomiczna, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową 

1.2 Podstawa: pięcioramienna, na kołach 

1.3 Regulowana wysokość siedziska, blokada oparcia  

2 Biurko (10 sztuk) 

2.1 Blat biurka z płyty o grubości min 18mm, wyposażony w przelotkę na kable, metalowy stelaż, 
nogi posiadające stopki regulacyjna do poziomowania, wysokość stołu do 75cm, szerokość: 
max 150cm 

3 Szafy biurowe (10 sztuk) 

3.1 Szafy wykonane z płyty laminowanej, wyposażone w metalowe nóżki, metalowe uchwyty i 
zamki 

4 Gwarancja min. 24 miesiące 

 
8. Oprogramowanie (m.in. oprogramowanie do analizy zachowań użytkownika, np. śledzenie ruchów 

myszką, kliknięć)   

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

1 Monitorowanie zachowania użytkowników na stronach internetowych 

2 Śledzenie ruchów myszką 

3 Śledzenie kliknięć myszką 

4 Tworzenie map ciepła 

5 Analiza formularzy 

6 Możliwość użytku przez nieograniczoną liczbę użytkowników 

7 Gwarancja min 36 miesięcy  

 

II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
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32324600-6 Telewizory cyfrowe 

30231320-6 Monitory dotykowe 

39151100-6 Stojaki 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 

30195913-5 Sztalugi flipchart 

38652100-1 Projektory 

38653400-1 Ekrany projekcyjne 

39141300-5 Szafy 

39111100-4 Siedziska obrotowe 

39121100-7 Biurka 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Okres realizacji zamówienia: do 31.05.2023 r. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: ZETO RZESZÓW Sp. z o.o., Al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – marzec 2023 r. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Oferują zamówienie o parametrach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu 

ofertowym. 

3. W przeciągu ostatnich 3 lat roku zrealizował co najmniej 2 dostawy środków trwałych o takim 

samym, bądź podobnym zakresie  merytorycznym na kwotę co najmniej 150 000,00 zł netto. 

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
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Lp. Kryteria oceny ofert Waga 
Maksymalna liczba 

punktów 

A. 
Cena netto za środki trwałe wraz z montażem i 

próbnym uruchomieniem 
80% 80 

B. Czas przystąpienia do usunięcia awarii 20% 20 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 

OFERTY 

 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ocena = A + B, gdzie: 

 

Ad. A. Kryterium Cena netto za środki trwałe wraz z montażem i próbnym uruchomieniem zostanie 

obliczone wg następującego wzoru: 

najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
A =    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80pkt. 

cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

 
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 

wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 

wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający 

odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów. 

 

Ad. B Kryterium Czas przystąpienia do usunięcia awarii zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

 

 przystąpienie do usunięcia awarii do 8 godzin od momentu zgłoszenia – 20 punktów, 

 przystąpienie do usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia – 16 punktów, 

 przystąpienie do usunięcia awarii do 16 godzin od momentu zgłoszenia – 12 punktów, 

 przystąpienie do usunięcia awarii do 20 godzin od momentu zgłoszenia – 8 punkty, 

 przystąpienie do usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 4 punkty, 
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 przystąpienie do usunięcia awarii powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia –  

0 punktów. 

  

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. 

 

Łączna ocena ofert: 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do siebie i na 

tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która 

przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert,  

 

Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej 

ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą 

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 

umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 

najwyższą liczbę punktów. 

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY 

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem  

a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie 

starszy niż trzy miesiące – jeśli dotyczy. 

4. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanych 

środków trwałych wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

5. Potwierdzenie spełnienia wymagania, iż Oferent „W przeciągu ostatnich 3 lat roku zrealizował co 

najmniej 2 dostawy środków trwałych o takim samym, bądź podobnym zakresie  merytorycznym 

na kwotę co najmniej 150 000,00 zł netto” – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

 

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. 

Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak 

któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie  

z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, 

z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie 

wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.  

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 
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b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VII niniejszego zapytania 

ofertowego, 

c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia 

odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny, 

d) oferta musi być przygotowana w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym powinny być 

złożone wraz z tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę, 

e) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym 

dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę 

upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa, 

f) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte, 

g) wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, 

h) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 

i) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych, 

j) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, 

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 

ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub 

uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie 

pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem https://zetorzeszow.pl/ na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania 

lub jego części bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn, 

m) Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne  

i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia 

ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu 

na niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować 

wymagania stawiane środkom trwałym będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić 

specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez 

Zamawiającego, 

n) Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do 

oferty jest ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 55, 35-

326 Rzeszów. Przedsiębiorstwo ZETO-RZESZÓW. będzie przetwarzał dane osobowe w określonych 

celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać 

dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, 

usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania 

wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 

sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez 

ZETO-RZESZÓW to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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IX. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

1. Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod 

adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: „OFERTA NA LABORATORIUM”  

a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów, 

b) pocztą listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa ZETO-RZESZÓW Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. 

2. Poprzez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 17.03.2023 r., do godz. 11:00 w 

siedzibie przedsiębiorstwa ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Al. Tadeusza 

Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina 

wpływu oferty. 

 Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed upłynięciem 

terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu 

składania ofert jest dopuszczalne. 

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem 

wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty. 

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert Zamawiający poda ceny 

poszczególnych ofert oraz czas przystąpienia do usunięcia awarii.  

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Zamawiającego po terminie składania ofert. 

Termin otwarcia ofert: 17.03.2023 r. godz. 14:00. 

 Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec 

Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

 Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na swojej stronie internetowej 

pod adresem https://zetorzeszow.pl/ oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

XI. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

 

XII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo  

lub kapitałowo z firmą ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 

55, 35-326 Rzeszów. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 

między firmą ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością lub 

osobami wykonującymi w imieniu firmy ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

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, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie  

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia 

o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego.   

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym. 

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego: 

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć środek/i trwały/e o parametrach zgodnych z opisanymi  

w zapytaniu ofertowym i ofercie. 

 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez Wykonawcę. 

 Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. 

 W okresie gwarancji – naprawa gwarancyjna obejmuje dojazd technika oraz części zamienne. Jeśli 

usterka wystąpiła z winy producenta. 

 Wykonawca deklaruje, iż sprzęt jest nowy i wolny od wad. 

 W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego 

założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% 

wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, 

jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto. 

XIV. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku: 

 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 
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 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 

składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez 

Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. 

powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe). 

 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod 

rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). 

 

XV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej oraz Bazy Konkurencyjności 

 Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni 

robocze przed upływem terminu składania ofert. 

 Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia oraz technicznych 

aspektów zamówienia udziela Pan Rafał Kopeć, e-mail: rafal.kopec@zetorzeszow.pl 

XVI. ZAŁĄCZNIKI 

a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1. 

b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem  

a Zamawiającym – Załącznik nr 2. 

c) Zestawienie wykonania dostaw – Załącznik nr 3. 

 

 

 

Z poważaniem 
Janusz Błażej – Prezes Zarządu 
Paweł Bik – Wiceprezes Zarządu 

 

 


