Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Nr sprawy: KP-TP-I.5220.69.2019.KN

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez VAT) i nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (bez VAT)
1. Zamawiający:
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zaprasza do
złożenia oferty na: zakup Foto budki w zestawie z dodatkowym wyposażeniem i akcesoriami wraz z dostawą.
2. Przedmiot zamówienia: Foto budka w zestawie z dodatkowym wyposażeniem i akcesoriami wraz z
dostawą.
PARAMETRY Foto Budki
A. Minimalne wyposażenie zestawu foto budki:
1. aparat fotograficzny dobrej jakości z obiektywem nie słabszy niż CANON EOS 1300D lub
równoważny;
2. karta pamięci minimum 16GB;
3. lampa błyskowa;
4. drukarka termosublimacyjna zapewniająca szybki wydruk;
5. zestaw papieru do drukarki umożliwiający wydruk zdjęć w różnych formatach m.in.
5cm x15cm, 10cm x 15cm, 15cmx 20cm - (papier + folia) zainstalowany w drukarce;
6. komputer o parametrach nie niższych niż:
 procesor Intel 4x2.0Ghz;
 pamięć minimalna RAM 4GB DDR4;
 dysk twardy minimum 64GB SSD;
 minimum 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0;
 moduł Wifi;
 oryginalny system Windows 10 Pl do użytku komercyjnego z licencją;
7. oprogramowanie:
 w języku polskim;
 licencja umożliwiająca aktualizację ( na minimum 1 rok);
 dowolna konfiguracja wydruków;
 wzory wydruków gotowych do bezpośredniego zastosowania (ramki, tła);
 opcja green screen;
 edytor szablonów
 możliwość tworzenia dowolnych layoutów zdjęć w dowolnych układach zdjęć w
dowolnych wzorach;
 możliwość wysyłania zdjęć na e-mail, facebook, serwer;
 możliwość przesyłania zdjęć do chmury i przechowywania ich w chmurze.
8. bezprzewodowa klawiatura;
B. Parametry obudowy:
1. obudowa wykonana z blachy aluminiowej w kolorze białym lub czarnym;
2. wbudowany monitor minimum 14" Full Hd z opcją dotyku;
3. profesjonalna instalacja elektryczna oparta na podzespołach renomowanych producentów;
4. rozdzielnia elektryczna wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe, różnicowoprądowe;
5. obudowa na kółkach;
6. minimum jeden zestaw kluczyków do zamykania drzwi obudowy.
C. Gwarancja: minimum 24 miesiące
D. Szkolenie/Serwis:

1. Szkolenie pracowników obsługujących Foto budkę, w siedzibie zamawiającego do dnia 31
sierpnia 2019 roku;
2. Serwis posprzedażowy zdalny 24/7 w momencie zaistnienia konieczności; przez okres
minimum 24 miesięcy;
3. Serwis posprzedażowy OnSight (u klienta) przez okres minimum 6 miesięcy.
4. Serwis sprzętu (aparat, drukarka, komputer, ekran dotykowy, lampa błyskowa) minimum 24
miesiące.
E. Foto budka w zestawie z:
1. Pakiet minimum 50 różnych gadżetów do korzystania z foto budki (okulary, kapelusze, maski,
peruki, akcesoria typu: miecz, berło, rogi itp. ). Z wykluczeniem rekwizytów wykonanych z
kartonu i papieru;
2. Statyw do tła: belka rozsuwana, 2 statywy wysokiej jakości, tło green screen z tunelem
umożliwiającym zawieszenie (wymiary minimalne 180x200cm), klipsy do mocowania green
screen. Wielkość stelaża minimum 180x200cm.
3. Zapas kompletów papieru i folii zgodnych z wymaganiami technicznymi Foto budki na
minimum 4200 sztuk odbitek o wymiarze 5x15cm.
F. Dostawa zamówienia do 20 sierpnia 2019 r. w godzinach 7:00 – 14:00 pod adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury Promocji i
Turystyki, Wydział Marketingu Terytorialnego, ul. B. Brechta 3, 03-473 Warszawa
G. Branding Produktu
1. Oznakowanie foto budki logotypem Województwa Mazowieckiego, wielkość znakowania
dostosowana do przestrzeni nośnika, logotyp z claimem, full color,
2. Projekt oznakowania powinien zostać przedstawiony do akceptacji zamawiającego przed
wykonaniem znakowania.
3. Logotyp, który zostanie umieszczony na foto budce:

3. Termin realizacji zamówienia: dostawa do 20 sierpnia 2019 r. (szkolenia z obsługi foto budki do 31
sierpnia 2019)
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:
Karolina Naperty-Nasiłowska, Wydział Marketingu Terytorialnego, tel. 22/ 59 79 508,
e-mail: karolina.naperty@mazovia.pl
Konrad Bartczak, Wydział Marketingu Terytorialnego, tel. 22/ 59 79 535,
e-mail: konrad.bartczak@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert:
Oceniane będą:
1. Cena (55 pkt);
2. Ilość dodatkowo zaproponowanych w zestawie, zapasowych kompletów papieru i folii,
nie objętych kalkulacją, zgodnych z wymaganiami technicznymi Foto budki – dot. Pkt G
(20 pkt);
3. Długość zaproponowanego czasu trwania serwisu zdalnego i OnSight - dot. pkt F (20
pkt);
4. Klauzula społeczna (5 pkt).
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 55 pkt. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio
mniej, wg wzoru:
C = ( Cmin / Cx) x 55
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”.
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cx = cena oferty badanej
Zamawiający przyzna od 0 do 20 punktów za kryterium dodatkowo zaproponowanych w zestawie,
zapasowych kompletów papieru i folii, nie objętych kalkulacją, zgodnych z wymaganiami technicznymi
Foto budki w następujący sposób:
 Za zaproponowanie dodatkowych 250 sztuk papieru o wymiarze 5x15cm i folii zgodnych z
wymaganiami technicznymi Foto budki oferent otrzyma dodatkowe 10 punktów;




Za zaproponowanie dodatkowych 500 sztuk papieru o wymiarze 5x15cm i folii zgodnych z
wymaganiami technicznymi Foto budki oferent otrzyma dodatkowe 20 punktów.
0 pkt. - W przypadku zaoferowania minimalnej ilości papieru i folii zgodnych z wymaganiami
technicznymi Foto budki na minimum 8400 sztuk odbitek o wymiarze 5x15cm (jak w treści
zapytania pkt G.3).

Zamawiający przyzna od 0 do 20 punktów za kryterium długość zaproponowanego czasu trwania serwisu
posprzedażowego zdalnego i onsight (u klienta), w następujący sposób:
 Za zaproponowanie dodatkowych 6 miesięcy czasu trwania serwisu posprzedażowego zdalnego i
onsight, oferent otrzyma dodatkowe 10 punktów;
 Za zaproponowanie dodatkowych 12 miesięcy czasu trwania serwisu posprzedażowego zdalnego
i onsight, oferent otrzyma dodatkowe 20 punktów;
 0 pkt. - W przypadku zaoferowania minimalnej długości serwisu posprzedażowego zdalnego tj.: 12
miesięcy oraz serwisu onsight (u klienta) przez okres minimum 6 miesięcy (jak w treści zapytania
pkt F).
Zamawiający przyzna od 0 do 5 punktów za kryterium klauzula społeczna. Zamawiający oceni na
podstawie dołączonego do oferty oświadczenia. Klauzulę społeczną uznaje się za spełnioną, jeśli oferent
do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni m.in. 1 osobę z niepełnosprawnością. W celu
udokumentowania klauzuli społecznej, oferent powinien dołączyć do oferty stosowne oświadczenie o
spełnieniu wymogów klauzuli społecznej.
•
Kryterium „klauzula społeczna” Zamawiający oceni według następującej punktacji:
a) 5 pkt - Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia udokumentuje zatrudnienie co
najmniej 1 osoby z niepełnosprawnością;
b) 0 pkt. - W przypadku braku wykazania zatrudnionych osób z niepełnosprawnością.
6. Oferta powinna zawierać:
 Koszt zakupu pełnego pakietu z zapytania ofertowego i dodatkowo kosztorys poszczególnych
komponentów zamówienia;
 Wyszczególnienie komponentów wchodzących w skład kryterium oceny ofert tj: ceny, ilości
zaproponowanych przez oferenta zapasowych kompletów papieru i folii, długości
zaproponowanego przez oferenta czasu trwania serwisu posprzedażowego zdalnego i onsight,
klauzuli społecznej oraz czasu trwania gwarancji;
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i
adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją Zapytanie ofertowe nr sprawy KP-TPI.5220.69.2019.KN zamówienia na przygotowanie koncepcji organizacji dwóch konferencji.
Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 6 i 7. Oferta musi być podpisana przez osoby do
tego upoważnione.
8.

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00,
drogą elektroniczną na adres: e-mail: karolina.naperty@mazovia.pl.

Izabela Stelmańska
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki

