
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr dzp.262.100.2021 

1. Zamawiający: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A,  

02-305 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe, na zamówienie wyłączone z  obowiązku stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na wynajem ściany multimedialnej (tzw. digital 

video wall) wraz z komputerem sterującym, nagłośnieniem, transportem i wsparciem 

technicznym, w celu wyświetlania treści promocyjno-upowszechniających Europass, w trakcie 

wydarzeń konferencyjnych, targowych i masowych w roku 2021. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca 2021 roku.  

4. Wymagania wobec Wykonawców: 

a) Wykonawca musi wykazać doświadczenie w okresie ostatnich 18 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - w 

dostarczaniu min. jednej usługi zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna 

za spełnienie warunku poprzez przedstawienie wypełnionego załącznika nr 3. 

Na potwierdzenie czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie należy 

przedstawić referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonanie/wykonywanie.   

b) Wykonawca musi dysponować Video ścianą o przekątnej minimum 120 cali, złożonej z nie 

więcej niż 4 monitorów, o jasności obrazu min. 1500 cd/m2 – Zamawiający uzna za spełnienie 

warunku poprzez przesłanie kopii dokumentacji technicznej. 

5. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

6. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl. 

7. Do oferty należy dołączyć: załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz kopii 

dokumentacji technicznej na potwierdzenie spełnienia warunku z pkt. 4. b) zapytania. 

8. Termin składania ofert upływa dnia 27 września 2021r. o godz. 10:00. 

9. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie: 

a) cena – 80%     

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑃𝐴 =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
∗ 80 

b) doświadczenie – 20% 

Zamawiający przyzna 5 pkt. za każde dodatkowe doświadczenie (inne niż wskazane na 

potwierdzenie spełnienia warunku z pkt. 4. a) zapytania) w okresie ostatnich 18 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie - w dostarczaniu usługi zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. 

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 20 pkt. w przedmiotowym kryterium.  

Należy wypełnić załącznik nr 3. 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Konrad Romaniuk, 728-455-348, 

kromaniuk@frse.org.pl. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

13. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 
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15. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2020 r., poz.1740). 

 

 

 

      Warszawa 23 września 2021 r.                                                                  ………………………….. 
 miejscowość, data podpis pracownika realizującego zamówienie 
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