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            Białystok 30.12.2022r 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PJ/12/2022 

 

Dotyczące wyboru Wykonawcy na zakup i dostawę środków trwałych  w ramach projektu nr  

POPW.01.02.00-20-0034/22 pn „Internacjonalizacja w firmie Pracownia Jackowski Michał" w 

ramach Regionalnego Programu Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. 

I. ZAMAWIAJĄCY : 

 

Pracownia Jackowski Michał  

ul. Św. Krzysztofa 20 

15-698 Białystok  

Nip:  9661401284 
 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

Zamawiający wszczyna postępowanie z godnie z zasadą Rozeznania rynku 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed upływem terminu składania ofert, zmiany 

zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  unieważnienia postępowania, na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 
7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

w stosunku do Zamawiającego. 

8. Zamawiający informuje,  że  przez  sformułowanie  „Wykonawca”  rozumie osobę  fizyczną,  

osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje 

określone produkty na rynku lub zawarła umowę w  sprawie  realizacji  zamówienia  

będącego  efektem  działań  podejmowanych przez Zamawiającego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Kod CPV  31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

 

1. Część I Zestaw oświetleniowy ze statywami 1 szt. 

- zestaw 3 lamp - paneli led - o temp 5600 K i maksymalnej jasności 11700 luksów, z płynną 

regulacją oraz wrotami. 

-współczynnik CRI na poziomie min 95. 

-zestaw ze statywami i walizką transportową. 

-zestaw 3 szt. baterii oryginalnych tego samego producenta co lampy  pojemności 

min.160WH/10.5Ah 

 

 

Kod CPV 38651000-3 Aparaty fotograficzne 

Kod CPV 38652100-1 Projektory 
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Kod CPV 32342412-3 Głośniki 

Kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne 

 

2. Część II Urządzenia do prezentacji i aparat fotograficzny ze statywem 

a. Urządzenia do prezentacji: 

Laptop - 1 szt. 

- Procesor: Intel Core i7 lub lepszy 

- Karta graficzna: Gforce RTX 3060 lub lepsza 

- Pamięć ram: 32 GB z możliwością rozbudowy do 64 GB 

             - Dysk SSD 512 GB lub większy 

             - System operacyjny: Windows 10 lub 11 

- Przekątna ekranu: co najmniej 15,6" 

- Częstotliwość odświeżania ekranu: co najmniej 144Hz 

- Pojemność baterii: co najmniej 4700 mAh 

             

            rzutnik – 1 szt. 

-Technologia wyświetlania obrazu: laser 

- Jasność: 5000 lm  

- Kontrast 3000 000:1 

- Łączność bezprzewodowa bluetooth 

- Rozdzielczość 4K 

 

            głośnik bluetooth – 1 szt. 
 

 - Moc: 150 W lub wyższa 

             - Łączność bezprzewodowa bluetooth 

             - Odtwarzanie dźwięku w standardzie Dolby Atmos 

 

b. Aparat fotograficzny ze statywem 

- wbudowana w aparat stabilizacja obrazu (5 osiowa stabilizacja matrycy)  

-  bateria o pojemności minimum 2100 mAh  

- ISO aparatu ponad 100 000 

- matryca aparatu minimum 24 MPix 

- rozmiar matrycy minimum APSC 

- obiektyw 

 

IV. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

 

Oferta jest ważna przez 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

V. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

Termin wykonania zamówienia: do 10.02.2023 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

1. Wiedza i doświadczenie 
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Oferent powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zamówienia.            

  

2. Potencjał techniczny 

Oferent powinien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia:. 
 

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający poniższe warunki: 

a. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

b. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest 

ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzaniem 

komisarycznym lub sądowym.  

c. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. 

 

4. Dodatkowe warunki 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. 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: 

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 zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

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

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

pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

Ocena spełnienia ww. warunków i braku przesłanek do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o 

Oświadczenie Oferenta złożone na Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 

wykluczenia, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 

VII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.  

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi być sporządzona na druku Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego). 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez Oferenta. 

Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osoby 



 

 

Dotyczy projektu POPW.01.02.00-20-0034/22 pn „Internacjonalizacja w firmie Pracownia Jackowski Michał" 

realizowanego     w ramach umowy zawartej dnia 17.11.2022 

 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (we wskazanych miejscach należy złożyć 

czytelny podpis lub podpis uzupełnić pieczęcią imienną,) 

4.  Składana oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

b) Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu 

c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, 

co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (jeżeli dotyczy). 

5. Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w 

tym tzw. oferty wariantowej), a także nie wypełnienie specyfikacji w zakresie wskazanym we 

wzorze Formularza Ofertowego spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego 

Oferenta. 

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. 

7. W przypadku złożenia oferty niekompletnej lub zawierającej błędy Zamawiający dopuszcza 

możliwość uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub złożenia wyjaśnień ich dotyczących. 

Zamawiający może ograniczyć podmiotowo zakres wyjaśnień i uzupełnień tylko w 

odniesieniu do oferty Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

 

 

IX. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć pisemnie, tj. osobiście, drogą pocztową lub kurierską   

na adres Pracownia Jackowski Michał 15-698 Białystok ul. św. Krzysztofa 20 

1. lub przesłać e-mailem na adres: office@jackowskiart.com  

2. W przypadku oferty wysłanej na adres e-mail oferta powinna zostać przesłana w formie 

skanów formularza oferty wraz z załącznikami. 

3. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta 

4. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 13.01.2023r. Liczy się data wpływu    

oferty do oddziału firmy Zamawiającego na adres: Pracownia Jackowski Michał 15-698 

Białystok ul. św. Krzysztofa 20. W przypadku ofert przesłanych e-mailem decyduje data 

dostarczenia wiadomości do odbiorcy. 

5. Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na 

stronie internetowej Zamawiającego: https://jackowskiart.com/ 

6. W celu wyjaśnienia treści lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

prosimy o kierowanie zapytań do Zamawiającego na adres e-mail: office@jackowskiart.com 

Zamawiający ma obowiązek odpowiedzieć na zapytania, które wpłynęły do godziny 16 
00

 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Osoba do kontaktu: Michał Jackowski tel. 609498528, e mail: office@jackowskiart.com 

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu 

ofertowym, na podstawie następujących kryteriów: 

1. Zasady oceny kryterium  „Cena netto" o wadze 100% (max 100 pkt) 

W kryterium Cena netto oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta 

będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą według wzoru: 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DB2GY4W6/office@jackowskiart.com
https://jackowskiart.com/
file:///D:/Polska%20Wschodnia/Internacjonalizacja/2022/Jackowski/Realizacja%20projektu/Zapytanie%20ofertowe%20-%20usługi%20doradcze/office@jackowskiart.com
file:///D:/Polska%20Wschodnia/Internacjonalizacja/2022/Jackowski/Realizacja%20projektu/Zapytanie%20ofertowe%20-%20usługi%20doradcze/office@jackowskiart.com
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cena netto oferty z najniższą ceną  

---------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów badanej oferty 

cena netto oferty badanej  

 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną 

uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. 

Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną 

powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie 

przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży 

oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. 

 

XI. INNE 

 

1. Oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie wyrażone w złotych polskich w 

kwocie netto i brutto, tzn. powinno zawierać podatek VAT 

2. Cena w ofercie powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i 

składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów bez 

podania przyczyny. 

2. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami 

pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem 

ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w 

przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

4. Informacje dotyczące RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Pracownia 

Jackowski Michał z siedzibą w ul. Św. Krzysztofa 20, 15-698 Białystok 

b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem, 

c) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad 

udostępniania informacji publicznych; 

d) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia 

dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy 

o dofinansowanie; 
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e) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu 

jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego;   

f) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) Wykonawca posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy - 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy 

narusza przepisy RODO. 

h) nie przysługuje Wykonawcy: 

1)  w związku z art. 17 ust 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

2) prawo przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 


