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Katowice, 22 marca 2021 r. 
 

 
ZAPYTANIE O CENĘ nr 02/03/PUN/2021 

na zakup i dostawę aparatów fotograficznych (2 szt.) na potrzeby realizacji zajęd w ramach 
projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” 

 
Zamówienie publiczne jest współfinansowane w ramach projektu „Klucz do dostępności - 

Uniwersalne projektowanie” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19. 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu paostwa w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i Rozwoju, Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 
 

I. Termin składania ofert  
Do dnia 30 marca  2021 r., godz. 12.00 

 

II. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składad w jeden z poniżej określonych sposobów:  

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 
43, 40-555 Katowice lub drogą pocztową/kurierem na ww. adres, w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem:  
Oferta na zakup i dostawę aparatów fotograficznych (2 szt.) na potrzeby realizacji projektu 
pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” (zapytanie nr 02/03/PUN/2021).  
Nie otwierad do 30 marca 2021 r., godz.12.00.  
Kopertę należy opieczętowad i/ lub opisad danymi umożliwiającymi identyfikację Wykonawcy 
wraz z danymi teleadresowymi i adresem e-mail; 

2. drogą mailową na adres: power@wst.com.pl, w tytule wiadomości e-mail wpisując numer 
zapytania: 02/03/PUN/2021. Oferty składane drogą elektroniczną muszą zawierad skany 
oryginalnych dokumentów.  
 

III. Nazwa i adres Zamawiającego 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  
ul. Rolna 43  
40-555 Katowice  
NIP: 6342513160, REGON: 278168801  
Strona internetowa: www.wst.pl 

IV. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego  
Oliwia Piecuch 
Specjalista ds. realizacji projektów  
e-mail: power@wst.com.pl 

http://www.wst.pl/
mailto:power@wst.com.pl
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tel. 510 057 999  
Strona internetowa: www.wst.pl 
 

V. Tryb udzielenie zamówienia 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówieo 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z 
zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.  

 
VI. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa dwóch aparatów fotograficznych 
wraz z akcesoriami dodatkowymi w postaci dwóch adapterów i dwóch obiektywów 
kompatybilnych z aparatami. Sprzęt zostanie wykorzystany do realizacji zajęd w ramach 
projektu pt. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”. Celem projektu jest 
podniesienie kompetencji studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, w zakresie 
stosowania rozwiązao opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma 
odpowiadad obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeostwa oraz podniesienie 
kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego. 

2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
nowych fabrycznie sprawnych urządzeo wraz z pozostałymi elementami zestawu. Wszystkie 
elementy zamówienia muszą byd wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane oraz 
nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, 
kompletne i gotowe do pracy; 

3. Dostarczenie sprzętu musi nastąpid maksymalnie do dnia 15 kwietnia 2021 r. 
4. Ww. sprzęt wraz z pozostałymi elementami zestawu musi spełniad następujące warunki 

jakościowe – tj. przedmiot zamówienia musi spełniad wymagania nie gorsze niż poniżej 
wskazane:  

1.  Aparat fotograficzny Ilośd : 2 szt. 
1.1.  Matryca 

 
CMOS  35,9 × 23,9 mm. 
Rozdzielczośd: 20 Mpix. 
Funkcja automatycznego czyszczenia matrycy. 

1.2.  Stabilizacja matrycy  TAK – do 8 stopni. 

1.3.  Ekran LCD Ekran obracany i dotykowy. 
Wymiary minimalne: 7,5 cm / 3 cale. 
Rozdzielczośd: 1,62 Mpix. 

1.4.  Wizjer Elektroniczny. 
0,5 cala. 
Rozdzielczośd 3,69 mln punktów. 

1.5.  Czułośd  ISO 100 -102 400 

1.6.  Czas naświetlania 30-1/8000 s. 

1.7.  Typ balansu bieli Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę 

1.8.  Autofocus TAK 

1.9.  Zdjęcia seryjne 12 kl./s przy użyciu migawki mechanicznej.  

http://www.wst.pl/
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20 kl./s przy użyciu migawki elektronicznej. 

1.10.  Typy zdjęd JPEG, RAW, HEIF. 

1.11.  Obsługiwane systemy operacyjne PC (Windows 8.1 i Windows 10). 
Macintosh (macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15). 

1.12.  Możliwośd nagrywania filmów Tak (4K, Full HD). 

1.13.  Wi-Fi Tak 

1.14.  Bluetooth Tak 

1.15.  Protokół FTP Tak 

1.16.  Gniazda kart Podwójny slot na kartę pamięci typu UHS-II SD. 

1.17.  Akumulator Akumulator litowo-jonowy. 
Ładowanie przez USB. 

2.  Akcesoria do aparatu: adapter  Ilośd: 2 szt.  
2.1.  Kompatybilny z dostarczonym aparatem i obiektywem. 

2.2.  Metalowe mocowanie obiektywu z tyłu i z przodu adaptera. 

3.  Akcesoria do aparatu: obiektyw Ilośd: 2 szt. 
3.1.  Ogniskowa 35 mm 

3.2.  Kąt widzenia 63° 

3.3.  Przysłona f/1.8 - 22 

3.4.  Minimalna wartośd przysłony - 
szeroki kąt  

f/1.8 

3.5.  Minimalna wartośd przysłony - 
wąski kąt  

f/1.8 

3.6.  Maksymalna wartośd przysłony - 
szeroki kąt  

f/22 

3.7.  Maksymalna wartośd przysłony - 
wąski kąt  

f/22 

3.8.  Minimalna odległośd ostrzenia 
AF/MF 

17 cm 

3.9.  Stabilizacja Tak 

3.10.  Budowa 11 elementów / 9 grup 

3.11.  Skala odwzorowania 1:2 

3.12.  Średnica filtra 52 mm 

3.13.  Dekiel na obiekty Tak 

 

 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt, 
w sposób zapewniający jego należyte zabezpieczenie w trakcie transportu. Ewentualne 
koszty związane ze zniszczeniem przedmiotu zamówienia w trakcie transportu ponosi 
Wykonawca. 

 Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczone aparaty 
wraz z akcesoriami to 12 miesięcy od daty dostawy, bez dodatkowych warunków. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył niezbędną dokumentację dotyczącą 
sprzętu objętego przedmiotem zamówienia, w tym: 

- instrukcję obsługi w języku polskim, 
- ważne karty gwarancyjne na wszystkie elementy zestawów, 
- specyfikacji zamawianych urządzeo wraz z wszystkimi elementami zestawów. 
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5. Rodzaj zamówienia – dostawa. 
 

VII. Termin realizacji zamówienia 
Dostarczenie sprzętu musi nastąpid maksymalnie do dnia 15 kwietnia 2021 r. 
 

VIII. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): 
38651000-3 Aparaty fotograficzne  
38650000-6 Sprzęt fotograficzny 

IX. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy na etapie składania oferty  
Formularz ofertowy (wzór - załącznik do zapytania). 

 
X. Sposób przygotowania oferty  

1. Oferty należy sporządzid w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści. 
W przypadku Wykonawców zagranicznych - oferty sporządzone w języku Wykonawcy muszą 
zawierad polskie tłumaczenie.  

2. Ofertę należy wypełnid na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do 
zapytania i opatrzyd podpisem. Formularz oferty zawiera cenę oferty brutto tj. kwotę 
wskazaną w części „Cena oferty brutto” formularza ofertowego. Wykonawca może podad 
tylko jedną cenę za realizację zamówienia. Cena podana w formularzu ofertowym musi byd 
wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, w formie wartości brutto. 

3. Oferta powinna uwzględniad wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca musi przewidzied wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąd na cenę oferty. 

4. Wykonawca może podad tylko jedną cenę za wykonanie zamówienia. 
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonej oferty. 
6. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
7. Wykonawca może sporządzid tylko jedną ofertę, zawierającą wszystkie oświadczenia, w 

sposób określony w rozdziale II zapytania - Miejsce i termin składania ofert. 
 

XI. Korespondencja w postępowaniu  
Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa drogą pisemną za 
pośrednictwem:  

1. poczty tradycyjnej -  wszelkie dokumenty, wnioski oraz pytania należy kierowad na adres: 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, z dopiskiem na 
kopercie: „Dot. zapytania nr 02/03/PUN/2021 – zakup i dostawa aparatów fotograficznych w 
projekcie PUN”; 

2. poczty elektronicznej -  wszelkie dokumenty, wnioski oraz pytania należy kierowad na adres 
mailowy: power@wst.com.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości:  
„Dot. zapytania nr 02/03/PUN/2021 – zakup i dostawa aparatów fotograficznych PUN”. 
 

mailto:power@wst.com.pl
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XII. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

 
Cena oferty brutto – maksymalnie 100 pkt. 
Najwyższą liczbę punktów za to kryterium otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostałe 
oferty odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 
 

  
                                 

                          
          

 
Weryfikacja powyższego kryterium nastąpi na podstawie „Ceny oferty brutto” wskazanej w 
Formularzu ofertowym (załącznik do zapytania).  
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  
3. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.  
4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w niniejszym zapytaniu, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert uzyskają taka samą wartośd punktową, Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania 
dodatkowego zapytania dogrywkowego. 

6. Przez cenę oferty brutto rozumie się cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu. Cena za realizację zamówienia musi zawierad 
wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego 
obliczenia ceny oferty brutto wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które 
mogą wpływad na cenę, ponosi Wykonawca. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnieo 
treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
9. W przypadku złożenia oferty, której treśd nie odpowiada treści zapytania (zaoferowana 

usługa jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia), Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania. 
 

 


