
                                             

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/12/2018 

z dnia 10.12.2018r. 

 

 

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału 

innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty na niniejsze rozeznanie rynku. 

  

  

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

 Zamawiający: Inwebit sp. z o. o. 

 

Nazwa Inwebit sp. z o. o. 

Numer NIP 
 

 Numer REGON 7831734168   363125111 

Adres do korespondencji Ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań  

E-mail biuro@inwebit.pl 

Tel. 61 816 93 29 

Godziny pracy 8:00 – 16:00 

Osoba do kontaktu    
(przedstawiciel Zamawiającego) 

Mariusz Paszkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                             

 

2.  PODSTAWA PRAWNA ROZEZNANIA RYNKU 

Tytuł rozeznania ROZEZNANIE RYNKU z dnia 10.12.2018r. na zakup materiałów niezbędnych do stworzenia 
prototypu zgodnie z poniższym szczegółowym opisem przedmiotu rozeznania.  

Publikacja 
rozeznania 

Rozeznanie rynku jest dostępne: 

• w siedzibie Zamawiającego: Ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań 
● na stronie internetowej Beneficjenta www.inwebit.pl 

Charakter prawny 

rozeznania 

Postępowanie   prowadzone   będzie   w   trybie  rozeznania rynku zgodnie z określonej w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Inwebit sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest 
świadczenie usługi, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach 
w/w projektu, nie przekraczających wartości 50 tys. PLN netto, tj. bez  podatku od towarów i 
usług (VAT). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 

3.1.  Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe 

Krótki opis i cele 
projektu 

Przedmiot   zamówienia   ma   zostać   wykonany   w   ramach   i   w   celu realizacji   projektu  
„Smart security platform - system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni publicznej” (nr 
RPWP.01.02.00-30-0187/17), dofinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. 

  

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej - zintegrowanego z oświetleniem 
miejskim systemu podnoszącego bezpieczeństwo publiczne. 

Wspólny Słownik 
Zamówień (kod-y 
CPV przedmiotu 
zamówienia) 

35125300-2 – kamery bezpieczeństwa 

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe 

 

  

3.2.  Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania 

3.2.1. Przedmiotem rozeznania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie dostarczenie następujących 
materiałów: 



                                             

a 
Materiał – kamera obrotowa – 2 
sztuki 

Minimalne parametry przedmiotu zapytania: 

• Maksymalna rozdzielczość: min. 1920x1080 

• Temperatura pracy: co najmniej -20 +40 

• Klasa wodoszczelności: IP66 lub wyższy 

• Kompresja: co najmniej H.264 

• Obsługa funkcji sprzętowego WDR: tak 

b 
Materiał – lampa/oprawa uliczna LED 
– 2 sztuki 

Minimalne parametry przedmiotu zapytania: 

• Moc (W): min. 80W 

• Klasa wodoszczelności: co najmniej IP 66  

• Wspierane napięcie: 220 - 240V 

• Odporność na uderzenia: co najmniej IK 09 

• Temperatura pracy: co najmniej -20 +40 

 DODATKOWE • Maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.03.2019r. 

• Warunki gwarancyjne: minimum 12 miesięcy 

 

3.3.  Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu rozeznania: 

3.3.1 Oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

3.3.2 Postępowanie zostało oznaczone numerem 1/12/2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we 
wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3.3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 

3.3.4 Zamawiający nie dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

3.3.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych czy wariantowych. 

 

3.4.  Wymagania wobec Oferenta 

3.4.1 Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu rozeznania, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

 

3.5.  Termin realizacji zamówienia 

3.5.1 Termin realizacji zamówienia: 31.03.2019r. 

  

4. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 



                                             

Cena 100% a)  cena to całkowita cena netto i brutto (zawierająca wszystkie elementy 
składowe przedmiotu zapytania). 

b)  ocena  kryterium  zgodnie  ze  wzorem:  

 (cena oferty najkorzystniejszej/cena oferowana) x 100 x waga %              
                                         

c)  maksymalna  liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania  w  tym  
kryterium wynosi 100 punktów. 

   

5. PRZYGOTOWANIE I WYBÓR OFERTY 

5.1. Podstawowe wymogi co do oferty 

5.1.1 Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym 
załącznik nr 1.  

5.1.2 Termin ważności oferty: 60 dni. 

5.1.3 Oferta  powinna  być  zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa,  w  szczególności  
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi 
oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym rozeznaniu. 

5.1.4 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z 
realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne 

  

5.2. Termin i miejsce złożenia oferty 

5.2.1 Ofertę należy złożyć: 

A. pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, Ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań, w dni 
robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16:00 dnia 
18.12.2018r.; 

B. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, Ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań, 
w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16:00 dnia 
18.12.2018r. 

C. pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@inwebit.pl.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 
18.12.2018r. 

5.2.2 Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym. 

5.2.3 Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie. 

  

5.3. Wybór najkorzystniejszej oferty i powiadomienie Oferentów 

 



                                             

5.3.1 Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz zgodnie z treścią 
niniejszego rozeznania rynku. 

5.3.2 Za najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów,  stanowiącą  
sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

5.3.3 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta w siedzibie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zamknięcia przyjmowania ofert. 

5.3.4 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. 

5.3.5 Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego rozeznania, w szczególności formalnych (złożona po 
terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie 
odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie 
uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu 
błędów formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w 
świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny). 

5.3.6 Zamawiający  nie przewiduje procedury odwoławczej.  Z  tytułu   odrzucenia  oferty   Oferentom nie 
przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

5.3.7 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść rozeznania rynku w szczególności 
ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania rozeznania do wymagań 
powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się 
to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu 
na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w 
przypadku nie otrzymania   dofinansowania   projektu.   Informacja   o   zmianie   treści   rozeznania 
rynku   zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku  modyfikacji  treści  
rozeznania  zostanie  przedłużony  termin  składania  ofert lub zostanie rozpisane nowe rozeznanie. 

5.3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

5.3.9 Na żądanie Zamawiającego Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do 
potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych. 

5.3.10 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

 


