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         Rybnik, 28.08.2020r. 

ZSP5.811.17.2020 

 

Zapytanie ofertowe Nr 17/2020 

Dotyczy:  dostawa 22 sztuk kamerek internetowych na potrzeby                                     

      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik  

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybnik 

ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

44-200 Rybnik  

Adres e –mail: sp5@miastorybnik.pl 

Telefon: 32 42 212 81 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 sztuk kamerek internetowych,  na potrzeby Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 

kamerka internetowa  - wymagania minimalne: 

  

  

  

  

  

 

 

Liczba zamawianych sztuk: 22 

  

Kod CPV 

  30237240-3  Kamerka internetowa  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Dostawy sprzętu wolnego od obciążeń prawami osób trzecich, zawierającego niezbędne 

instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim; 

b) Dokonywania napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w siedzibie 

Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, dostarczenia 

urządzenia zastępczego o takich samych parametrach co urządzenie naprawiane.             

W przypadku transportu urządzeń Wykonawca zapewni opakowania. Zamawiający nie 

przechowuje kartonów po sprzęcie; 

2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

Rozdzielczość min: 1920x1080p @ 30 fps 

Mikrofon: Tak  

Technologia sensora: 2Mpix CMOS 

Złącze: USB 2.0 

Kąty widzenia (stopnie): 100 

rozdzielczość: 1080P 2 Mpx 

Regulacja ostrości: tak 

Audio bit rate: 32kbp 
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3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 

 

 

 

III. TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia:  do 16 września 2020 r. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

- zawierać wypełniony Załącznik nr 2,3 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sp5@miastorybnik.pl, poczty, lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 w Rybniku ul. dr. Mariana Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik                     

do dnia 04 września 2020r. z dopiskiem: 

Oferta na dostawę kamer internetowych, na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w 

Rybniku. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 9 września 2020 r. w siedzibie         

na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku oraz na stronie 

internetowej pod adresem zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu,  a także pocztą elektroniczną. 
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VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Anna Dudek pod numerem telefonu: 32 42 212 81, oraz 

adresem email: sp5@miastorybnik.pl 

 

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 Wzór formularza ofertowego (załącznik 1 ). 

 Wzór oświadczenia Wykonawcy (załącznik 2) 

 Wzór umowy (załącznik 3) 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


