
 
 

 

 

Stębark, dnia 21.11.2022 r. 

 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku 

Stębark 1, 14-107 Gierzwałd  

tel. 89 647 22 27 

 

AG.373.16.2022.IS 

        

 

 

          

      ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd w ramach projektu pn. 

"Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do 

nowoczesnej działalności kulturalnej" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę materiałów 

do modernizacji istniejącego monitoringu w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku 

(Zamówienie nr II). 

 

1. Dane Zamawiającego: 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do modernizacji istniejącego monitoringu 

(Zamówienie nr II) w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.   

 

Zamówienie NR II: 

1. 3 kamery obrotowe 

Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów:   

Kamera obrotowa w technologii IP min: IP 2 Mpix 

Obudowa: obrotowa 

Obiektyw: zmiennoogniskowy 

Rozdzielczość min: 2 Mpix 

Funkcje: 3D DNR, Defog, HLC/BLC, EIS, WDR 

Promiennik podczerwieni: do 100m  

Zoom optyczny: minimum 20-krotny 

Klasa szczelności: IP66 

Zasilanie: PoE lub 24 VAC 

 



 
 

2. 11 kamer stacjonarnych 

Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów:   

Kamera w technologii IP 

Rozdzielczość Min (px): 2Mpix Full HD 

Kompresja wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG 

Ilość strumieni wideo: 4 

Ilość Klatek: 25 

Obiektyw: 2.8mm 

Funkcje kamery: BLC, IP67, WDR 

Promiennik podczerwieni: 40m IR LED 

 

 

3. Rejestrator do 14 kamer 

Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów:   

Typ produktu: Rejestrator NVR 16 kanały HDMI 

Rozdzielczość (px): 12Mpix 

Ilość kamer IP: 16 

Maksymalne pasmo dla strumieni wideo: 320 Mb/s 

Ilość dysków / pojemność TB: 8/6 

 

 

4. Switch zarządzalny zasilający pole (szt. 1) 

Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów:   

Switch POE zarządzalny   

Liczba portów: 24 porty 10/100/1000Mb/s  

           2 porty SFP 100/1000Mb/s  

Przepustowość portów minimum 1Gb  

Maksymalny pobór mocy: 25W   

       Temperatura pracy: od -4 do +50oC  

       Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5%-95%  

 

3. Opis warunków udziału: 

a) Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie dostaw urządzeń z sektora określonego 

w Przedmiocie umowy zdobyte w okresie co najmniej 2 (dwóch) lat liczonych do dnia 

złożenia oferty. 

4. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w przypadku gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3a 

 

5. Kryteria oceny ofert 

a. Ustala się następujące kryteria wybory najkorzystniejszej oferty:  

cena – waga 70 %   

gwarancja – waga 30% 



 
 

1) Kryterium „Cena” 

W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie 

obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

C = [Cmin / Co] x 70 pkt 

gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych w podkryterium „Cena”; 

Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach (zł); 

Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł). 

2) Kryterium „Okres gwarancji” 

To kryterium będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, podanego przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy 

okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny 

ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. 

Wykonawca który zaoferuje najkrótszy możliwy okres gwarancji (36 miesięcy) 

otrzyma 0 pkt. 

Wykonawca który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji (60 miesięcy) 

otrzyma 30 pkt 

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach. 

W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawcy, którzy zaoferują okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy a krótszy niż 60 

miesięcy otrzymają punkty wyliczone wg wzoru: 

(Go-Gmin) 

G = ----------------------- x 40 pkt 

(Gmax-Gmin) 

gdzie: 

Wmax – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być 

przyznana w kryterium „Okres gwarancji” [40 pkt]; 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”; 

Go – okres gwarancji określony w ofercie ocenianej (ilość miesięcy); 

Gmax – najdłuższy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców 

(60 miesięcy); 

Gmin – najkrótszy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców 

(36 miesięcy). 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów 

udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

P = C + G 



 
gdzie: 

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej; 

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”; 

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”. 

4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt  

 

b. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość 

punktów.  

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe 

przewidziane w budżecie Projektu.  

d. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że kilku 

Oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia 

ofert dodatkowych w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za 

najkorzystniejszą będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający będzie mógł dokonać 

wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. 

 

6. Termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od momentu podpisania umowy do 16 grudnia 2022 r.  

 

7. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  

a. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

b. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając 

o tym Zamawiającego. 

c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.  

b) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

c) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów. 

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

9. Ogłoszenie wyników postępowania 

Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego http://grunwald.muzeum.bip.ornak.pl/. 



 
O fakcie wyboru oferty oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

w drodze postępowania Wykonawcę e-mailowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

podjęcia negocjacji ceny z Wykonawcą składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, jeżeli zaproponowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę, jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

również prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w sytuacji nie osiągnięcia 

porozumienia w wyniku negocjacji.  

 

10. Przesłanki odrzucenia oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

b) zostanie złożona po terminie składania ofert, 

c) będzie zawierała rażąco niską cenę, 

d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

e) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub 

oświadczeń. 

11. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie 

obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
 

 

12. Termin i miejsce złożenia oferty 

a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty 

na adres: biuro@muzeumgrunwald.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Muzeum 

Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd. Oferta złożona w 

sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu z oznaczeniem: Oferta na „Dostawę materiałów do modernizacji istniejącego 

monitoringu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” ,  

b) Termin złożenia ofert do 29.11.2022 r. do godz. 13:00. 

 

13. Informacje dodatkowe: 

a) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

b) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 3 dni od dnia wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

c) W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej 

oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi 

warunek zawarcia umowy z oferentem. 

d) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów 

do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim 

wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy. 

e) Muzeum nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  

f) Muzeum przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy Zmiana postanowień niniejszej 

umowy może nastąpić w celu: 



 
1) obniżenia ceny lub zastosowania przez Wykonawcę promocji i upustów, 

2) wycofania z dystrybucji zaoferowanego urządzenia Przedmiotu umowy i zastąpienia 

go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w 

niniejszej umowie,  

3) zmiany terminu dostawy z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 

4) powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji 

zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia 

lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;  

5) zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od 

realizacji części lub całości zamówienia;  

6) dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;  

7) zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, 

decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej;  

8) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy 

zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i 

Zamawiającego;  

9) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT 

10 Zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 

11) na rynku brak będzie urządzenia o podanych w specyfikacji parametrach. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia 

2.  Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................         

(podpis Zamawiającego) 

 

 

 

 

 



 
 

OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2022 r. dotyczące zamówienia na „Dostawę 

materiałów do modernizacji istniejącego monitoringu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w 

Stębarku (Zamówienie nr II)” realizowanego w ramach projektu pn. "Zakup środków trwałych w 

celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności 

kulturalnej" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym w zapytaniu 

ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami za cenę: 

 

netto ………………………………………………………. zł 

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł 

cena brutto ………………………………………………… zł 

(słownie ……………………………………………………………………………..……………..) 

 

2. Udzielamy okresu gwarancji na dostarczone materiały przez okres ……………………….. lat.  

 

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

 

 

 

 

 

      …………………………………….  

 (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej – o ile dotyczy. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 zapytania 

ofertowego. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz  

uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

b) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

c) W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

d) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne. 

 

 

Ponadto, oświadczam, że na dzień składania oferty oraz w trakcie wykonywania zamówienia 

Wykonawca: posiada doświadczenie w zakresie dostaw urządzeń z sektora określonego w 

Przedmiocie umowy zdobyte w okresie co najmniej 2 (dwóch) lat liczonych do dnia złożenia oferty. 

 

 

 

……………………………………. 

(data i podpis osoby upoważnionej) 
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