
 

 

Zamawiający:    

Evatronix S.A.    

43-300 Bielsko-Biała 

ul. Wiktora Przybyły 2 

NIP: 547-005-23-91 

Nr projektu: RPSL.01.02.00-24

 

 

 

W związku z realizacją projektu „
nowych skanerów optycznych o wysokiej precyzji i elastyczno
Programu Operacyjnego Województwa 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona
ofertowym w temacie: 

„ Projektor wraz z osprz

 

Opis przedmiotu zamówienia

 
Celem zapytania jest wybór dostawcy cyfrowego projektora wideo (multimedialnego) 
o przedstawionych poniżej parametrach.

 
1. Opis parametrów przedmiotu zamówienia 

Minimalne parametry dotycz

- źródło światła laser lub LED

- rozdzielczość 1280 x 800 WXGA

- jasność 1200 ANSI lumenów

- kontrast 50000:1; 

- interfejs HDMI. 

Parametry oceniane  

- cena zakupu; 

- rozdzielczość; 

- funkcjonalność HDBaseT

       Bielsko-Biała, 

       

24-033G/18 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ą projektu „Rozwój technologii skanowania 3D umożliwiaj
nowych skanerów optycznych o wysokiej precyzji i elastyczności” w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze 
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się

Projektor wraz z osprz ętem mechaniczno -elektrycznym

Opis przedmiotu zamówienia  

wybór dostawcy cyfrowego projektora wideo (multimedialnego) 
przedstawionych poniżej parametrach. 

przedmiotu zamówienia  

arametry dotyczące zamówienia: 

lub LED; 

ść 1280 x 800 WXGA; 

00 ANSI lumenów; 

ść HDBaseT; 
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Biała, dn. 2019-02-18 

żliwiającej realizację 
ramach Regionalnego 

współfinansowanych ze 
lnego zwracamy się z zapytaniem 

elektrycznym ”.  

wybór dostawcy cyfrowego projektora wideo (multimedialnego) 



 

 

- jasność; 

- przewód HDMI długoś

- mocowanie do ściany

 
2. Kod CPV zamówienia

 
Kod: CPV 38652120-7 
Nazwa: "Projektory wideo"
 
 

3. Warunki udziału w post

W postępowaniu mogą wziąć

a. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania powy
b. są uprawnione do wystę
c. spełnia i akceptuje wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofer
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantuj

terminową realizację zamówienia,
e. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi 

zdolnymi do wykonywania zamówienia,
f. posiadają niezbędną wiedz

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Pozostałe warunki: 

g. nie istnieje możliwość składania ofert cz
h. złożona oferta zachowuje wa
i. złożenie oferty przez Wykonawc
j. wszelkie koszty związane ze zło

 
 

4. Wykluczenie z udziału w post

Z postępowania wykluczone s
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osob
między Zamawiającym lub osobami upowa
Zamawiającego lub osobami wykonuj
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wyko
wykonawcą, polegające w szczególno

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku mał

w linii prostej, pokrewień
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

długości 5 metrów; 

ściany. 

zamówienia  

7  
"Projektory wideo" 

Warunki udziału w post ępowaniu  ofertowym 

ą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następują

ędne uprawnienia do wykonywania powyżej określonego zamówienia,
 uprawnione do występowania w obrocie gospodarczym i prawnym,

spełnia i akceptuje wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofer
 w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłow

ę zamówienia, 
 odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi 

zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
ę ą wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie 

cym przedmiotowi zamówienia. 

ż ść składania ofert częściowych, 
ona oferta zachowuje ważność w terminie min. 30 dni od jej złoż
enie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy, 

ązane ze złożeniem oferty ponosi oferent. 

Wykluczenie z udziału w post ępowaniu  ofertowym 

powania wykluczone są podmioty związane z Zamawiającym osobowo lub 
ązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powi

ącym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowi
cego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynno

zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wyko
ące 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, 

ązku 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.   
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ępujące warunki: 

ślonego zamówienia, 
powania w obrocie gospodarczym i prawnym, 

spełnia i akceptuje wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
ącej prawidłową i 

 odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi 

wiadczenie w zakresie 

nie min. 30 dni od jej złożenia 

ącym osobowo lub 
ę wzajemne powiązania 

gania zobowiązań w imieniu 
ącego czynności 

zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

ącego, prokurenta, 

ństwa lub powinowactwa 
stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 



 

 

 

5. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert: do dnia 25.02.2019.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiaj
e-mail: piotr.penkala@evatronix.com

 

6. Termin i miejsce realizacji 

Dostawa do siedziby Zamawiaj

Dostawa do siedziby Zamawiaj

Evatronix S.A., 43-300 Bielsko

 

7. Kryteria i sposób oceny ofert

Kryterium  Nazwa

1 Cena zakupu

2 Rozdzielczo

3 Funkcjonalno

4 Jasność

5 Przewód 
metrów 

6 Mocowanie 

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejsz
uzyska największą łączną 

 

8. Kontakt w sprawie zapytania

Piotr Penkala, tel. 33 4995934.

 

Zapraszamy do składania ofert.

składania ofert  

do dnia 25.02.2019.  

w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczn
@evatronix.com. 

realizacji zamówienia 

Zamawiającego w terminie w terminie 7 dni  od wyboru dostawcy.

Zamawiającego pod adresem: 

300 Bielsko-Biała, ul. Wiktora Przybyły 2. 

oceny ofert y 

Nazwa Sposób oceny (liczba punktów)

zakupu 50*(Cmax-Coferta
Cmax = najwyższa cena
Coferta = cena oferty

Rozdzielczość Minimalna = 5 
Full HD = 20 
4K = 40 

Funkcjonalność HDBaseT Niezgodny z HDBaseT = 0
Zgodny z HDBaseT = 5

asność (ANSI lumenów) 5*(Joferta-Jmin)/J
Jmin = minimalna
Joferta = jasność

Przewód HDMI długości 5 
metrów  

Przewód HDMI brak = 
Przewód HDMI obecny = 5

Mocowanie do ściany Mocowanie brak = 0
Mocowanie obecne = 5

za najkorzystniejszą tę ofertę, która spełni minimalne parametry oraz
ą ą liczbę punktów za poszczególne kryteria. 

w sprawie zapytania  

Piotr Penkala, tel. 33 4995934. 

Zapraszamy do składania ofert.    
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 elektroniczną na adres  

od wyboru dostawcy. 

(liczba punktów)  

Coferta)/Cmax 
ższa cena 

oferty 

Niezgodny z HDBaseT = 0 
Zgodny z HDBaseT = 5 

Jmin 
minimalna jasność (1200) 

ść oferty 
Przewód HDMI brak = 0 
Przewód HDMI obecny = 5 
Mocowanie brak = 0 
Mocowanie obecne = 5 

spełni minimalne parametry oraz 


