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Czerwionka-Leszczyny 13.05.2022r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące budowy konstrukcji wsporczej dla  telebimu zewnętrznego na terenie

przylegającym do Ośrodka Zdrowia w Palowicach wraz z jego dostawą i montażem

prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach“ 
zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych 

1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce - Leszczynach

Adres Zamawiającego: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c

 tel. 32/ 4311440, 32 4311232

e-mail : zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl   

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego  oraz dokumentu określającego
warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych konstrukcji wsporczej
dla telebimu zewnętrznego wraz z jej wykonaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę;
2) Budowa konstrukcji wsporczej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym;
3) Dostarczenie telebimu zewnętrznego wraz z jego montażem do konstrukcji wsporczej.

Ad.1)  Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  projektu  budowlanego,  projektu
wykonawczego  konstrukcji  wsporczej  oraz  dokumentu  określającego  warunki  techniczne
wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych  dla  telebimu (wymiary telebimu: max
powierzchnia telebimu 3,5m2, w układzie ekranu wysokość 1,3mb x szerokość 2,4mb)
Projekty należy opracować przy uwzględnieniu następujących założeń:
- wysokość konstrukcji wsporczej tj. odległość dolnej krawędzi telebimu od gruntu przyległego – 
ok. 2,0m;
- poziom „0” -  przyjęto poziom gruntu przy projektowanym telebimie;
- konstrukcję wsporczą dla telebimu należy wkomponować w przestrzeń zagospodarowania 
terenu – Zamawiający wymaga  udziału Wykonawcy w wizji lokalnej z Inspektorem Nadzoru 
Zamawiającego celem ustalenia dokładnej lokalizacji. W celu ustalenia terminu wizji należy 
kontaktować się z Zamawiającym;
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- konstrukcję wsporczą telebimu należy zaprojektować jako  stopę fundamentową żelbetową 
wylewaną na warstwie chudego betonu wychodzącą lekko ponad powierzchnię terenu wraz z 
zamocowanym do niej okrągłym słupem stalowym;

- konstrukcja wsporcza do której będą montowane elementy telebimu musi zostać wykonana
z rury kwadratowej lub prostokątnej, mocowanej do słupa wsporczego w taki sposób aby
umożliwiała regulację położenia telebimu w poziomie o kąt: 0°- 45°;

-  konstrukcja telebimu musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej jaką jest okrągły słup 
stalowy;
- głowica stopy fundamentowej ponad gruntem - w kolorze naturalnym betonu;
- słup stalowy wraz z elementami w kolorze czarny mat RAL  9005 lub zbliżonym;
- konstrukcja wsporcza  w kolorze czarny RAL 9005 lub zbliżonym;

- obramowanie telebimu w kolorze czarny mat, RAL 9005 lub zbliżonym;

- w projekcie należy określić wysokość słupa wraz z  zakończeniem odpowiednią głowicą;
- w projekcie należy zaprojektować następujące instalacje elektryczne:
a)  linię zasilającą,
b) uziemienie,
c) instalację teletechniczną.
- zasilanie telebimu należy zaprojektować z budynku Ośrodka Zdrowia kablem YKY 3x4mm2 
poprzez podlicznik energii elektrycznej, odcinek kabla pomiędzy budynkiem i słupem 
wsporczym telebimu należy układać w ziemi zgodnie z obowiązującymi normami, kabel 
wprowadzić poprzez rurę osłonową fundamentu, dalej rurę słupa wsporczego do rozdzielni 
urządzenia jakim jest telebim.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu budowlanego, projektu wykonawczego  
oraz dokumentu określającego warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych konstrukcji wsporczej dla telebimu zewnętrznego, a także do  uzyskania 
pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

Do realizacji zadania należy zaprojektować i zastosować wyłącznie materiały posiadające 
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. 

Ad. 2) Przedmiotem zamówienia jest budowa konstrukcji wsporczej oraz montaż telebimu.
Prace  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  uzyskanym  pozwoleniem  na  budowę,  zgodnie  z
projektem,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz normami.
Wszystkie  prace  budowlane  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  stosowne
uprawnienia. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  osób  skierowanych  do  realizacji
zamówienia będą załącznikiem do umowy.
Wszystkie materiały użyte przy realizacji zadania muszą posiadać aprobaty techniczne lub 
certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. 
Na wybudowaną konstrukcję wsporczą Wykonawca powinien udzielić 60 miesięcznej gwarancji.

Ad. 3) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie telebimu zewnętrznego wraz z jego 
montażem do konstrukcji wsporczej.
Telebim powinien posiadać parametry techniczne nie niższe niż:
- model ekranu LED telebim zewnętrzny;
- ilość wyświetlanych kolorów 16 milionów;
- rozmiar plamki (pixela)- rozmiar plamki 8mm;
- średni pobór mocy 170W/m2 powierzchni ekranu;
- maksymalny pobór mocy  550W/m2 powierzchni ekranu;
- regulacja jasności  automatyczna lub manualna;



- kąt widzenia poziomy ekranu 1700  i pionowy ekranu 1700 

- zasilanie 230V;
-  urządzenie  powinno  posiadać  oprogramowanie  do  zarządzania  treścią  wyświetlaną  na
telebimie;

- temperatura pracy -300C do +500C;
- klasa wodoszczelności  IP65;
- zastosowanie zewnętrzne - odporność na UV;
- funkcja łączności WiFi (możliwość bezprzewodowego przesyłania informacji na ekran);
- urządzenie powinno umożliwiać zarządzanie wyświetlaną treścią on-line;
- urządzenie powinno umożliwiać odtwarzanie plików graficznych JPG, PNG, GIF  i innych;
- urządzenie powinno umożliwiać odtwarzanie plików wideo WMF, AVI, MOV, MP4 i innych;
- urządzenie powinno umożliwiać dzielenie ekranu na strefy w różnych rozmiarach, pozycjach i 
warstwach oraz wyświetlanie różnych treści na każdym ekranie;
- urządzenie powinno dawać możliwość kreowania treści reklamowych; 
- urządzenie powinno umożliwiać  zarządzanie harmonogramem i częstotliwością wyświetlania;
- urządzenie powinno umożliwiać  podgląd treści w programie;
- urządzenie powinno posiadać funkcję sterowania parametrami ekranu: regulacja jasności 
wyłącznik czasowy;
- urządzenie powinno posiadać funkcję różnych wersji językowych, w tym język polski.

Wraz z urządzeniem należy dostarczyć instrukcję obsługi i konfiguracji ekranu LED, obsługi 
poszczególnych elementów systemu oraz oprogramowania. Instrukcja obsługi i konfiguracji musi
być w języku polskim.

Urządzenie (telebim) dostarczone w ramach niniejszego zadania  musi posiadać aprobaty  
techniczne lub certyfikaty odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym 
(deklaracja zgodności). Oferowany sprzęt musi spełniać normę  CE. Dokumenty potwierdzające 
posiadanie aprobat technicznych, certyfikatów oraz deklaracji zgodności sprzętu muszą zostać 
dołączone do oferty. 
Oferta Wykonawcy powinna obejmować warunki świadczenia usługi polegającej na usuwaniu 
awarii urządzenia w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia drogą mailową lub telefoniczną.
Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać warunki gwarancji udzielonej na okres 24 miesięcy.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować uruchomienie telebimu, wdrożenie całego systemu 
oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi urządzenia dla wyznaczonych osób.

3. Okres realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia będzie następowała w okresie od 06.06.2022r. do 31.10.2022r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dopuszczenie do obrotu prawnego na terenie RP,
gwarantujący wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Kryteria oceny i wyboru oferty

Kryterium oceny i wyboru  Oferty stanowi całkowita cena ryczałtowa brutto  - waga kryterium
Cena – 100%.

Wyliczenie nastąpi według poniższego wzoru:



    Cena najtańszej oferty
A = ------------------------------------------  x 100 %

                         Cena badanej oferty

6. Sposób wyliczenia ceny ofertowej 

Wykonawca określa cenę ofertową za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym  sporządzonym  wg  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  niniejszego  zapytania
całkowitej ceny ryczałtowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać  z dokładnością do setnych części złotego (do jednego grosza).

Cenę  oferty  należy  wyrazić  w  złotych  polskich  (PLN),  cyframi  oraz  słownie.  W  przypadku
rozbieżności pomiędzy cyfrowym a słownym określeniem ceny, Zamawiający uzna za wiążącą
cenę wyrażoną słownie.

Cena ofertowa brutto ma charakter ryczałtowy tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.  
Na Wykonawcy spoczywa ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu  zamówienia,  a  także  kosztów  oddziaływania  innych  czynników  mających  lub
mogących mieć wpływ na te koszty.  

W przypadku nieuwzględnienia w ofercie wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i
nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego.

Po  zawarciu  umowy  z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  rozliczenie  z  tytułu
realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będzie na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę.
Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawi taką samą cenę, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę  należy  złożyć  na  załączonym  formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszego
Zapytania.
Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  „Postępowanie  dotyczące  budowy
konstrukcji wsporczej dla  telebimu zewnętrznego na terenie przylegającym do Ośrodka Zdrowia
w Palowicach wraz z jego dostawą i montażem” - nie otwierać przed dniem 26.05.2022r.“Na
kopercie należy podać nazwę firmy Wykonawcy.
Ofertę musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W innym przypadku
do Oferty należy załączyć Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Ofertę. 
Formularz  Oferty  oraz  dokumenty  składane  przez  Wykonawcę  powinny  być  opieczętowane
i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2022r. do godziny 15:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.



Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.
Oferta niezgodna z warunkami zapytania podlega odrzuceniu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Do oferty należy dołączyć:
-   dokumenty  potwierdzające  posiadanie  aprobat  technicznych,  certyfikatów oraz  deklaracji
zgodności sprzętu (telebimu); 
- podpisaną klauzulę informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych sporządzona według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania;
- pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Ofertę (jeżeli dotyczy).

Każda strona Oferty powinna być zaparafowana, a cała Oferta wraz z załącznikami powinna być
zbindowana lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

8. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022r.  o godzinie 07:30.
O wynikach postępowania zostaną  poinformowani Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
Informacja  o  wynikach  postępowania  zostanie  przekazana  na  adres  poczty  elektronicznej
wskazanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 
Informacja  o  wynikach  postępowania  zostanie  także  zamieszczona  na  stronie  internetowej
Zamawiającego.
W  toku  dokonywania  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez  Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych
omyłek rachunkowych z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek
oraz  innych  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  z  Zapytaniem  ofertowym
niepowodujących  istotnych  zmian  w  treści  oferty.  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  za
pomocą poczty elektronicznej  o poprawieniu złożonej oferty.
Po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej  oferty  rozumianego jako upływ terminów
wyznaczonych  na  wniesienie  odwołań  oraz  zakończenie  procesu  ich  rozpatrywania,
Zamawiający  zaprosi  do  zawarcia  umowy  Wykonawcę,  którego  oferta  została  ostatecznie
wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca, który złoży Ofertę w niniejszym postępowaniu będzie pozostawał związany treścią
oferty przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu mają prawo wglądu w oferty złożone przez
innych  Wykonawców  oraz  w  dokumentację  postępowania  na  każdym  etapie  postępowania.
Wykonawca może wnieść odwołanie od wyników postępowania w formie pisemnej  lub pocztą
elektroniczną ( skan dokumentu z podpisem) do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od
zamieszczenia  informacji  o  wynikach  postępowania  na  stronie  internetowej  Zamawiającego.
Decydujące znaczenie  dla  oceny zachowania terminu złożenia  odwołania  ma data i  godzina
wpływu   odwołania  do  Zamawiającego.  W  przypadku  odwołań  wnoszonych  na  piśmie  za
pomocą poczty tradycyjnej decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data i  godzina
wpływu odwołania do siedziby Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
Odwołania, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.
O wyniku rozpatrzenia odwołania Zamawiający informuje uczestników postępowania, których
dotyczy odwołanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania
przyczyny.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert złożonych w postępowaniu  pod kątem
rażąco niskiej  ceny w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod kątem cen
dumpingowych.

9. Określenie sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Wszelka korespondencja  prowadzona w ramach postępowania,  w tym m.in.  zawiadomienia,
wyjaśnienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy  mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Składane dokumenty wymagają podpisu osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.  

Wszelka korespondencja  prowadzona w ramach postępowania,  w tym m.in.  zawiadomienia,
wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach                
ul. Ligonia 5c

44-238 Czerwionka-Leszczyny

Wszelka korespondencja  prowadzona w ramach postępowania,  w tym m.in.  zawiadomienia,
wyjaśnienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę  drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: 

zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami
 
Anna Suczko
adres poczty elektronicznej zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl 
Tel. (32) 43 11 440 wew. 23

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 –  Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 –  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Załącznik nr 3 -   Wzór umowy
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