
DZA.260.04.2022/6       Bydgoszcz, dn. 04.05.2022 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
 o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130.000 zł. (netto) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 

p. zm) 

 

I.   Nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczne im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 

Długa 39, 85-034 Bydgoszcz 

www.wimbp.bydgoszcz.pl. lub https://bip.wimbp.bydgoszcz.pl/  

sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 

tel. 052 33 99 200/52 328 73 90 

 

II.   Opis Przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Zakup wyposażenia – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 

cz.6 – zakup akcesoriów fotograficznych 

2. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i fabrycznie nowych akcesoriów fotograficznych do 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wszystkie produkty winny być fabrycznie nowe. 

 

Minimalne  parametry i ilości: 
 

1. Wzorzec kolorów x-Rite / Calibrite Color Checker Classic lub równoważny – 2 szt.: 

 24 pola reprezentujące kolory naturalnych obiektów, chromatyczne, podstawowe oraz 
odcienie szarości 

 wymiary: format zbliżony do A4 (min. 20x28 cm)  

 wzorzec musi być weryfikowany przez walidator na stronie 
https://deltae.picturae.com 

2. Wężyk spustowy do aparatu (przewód zdalnego sterowania) – 1 szt.: 

 współpraca z aparatami cyfrowymi Nikon seria D7000 

 długość: min. 1 m 

 dwustopniowy spust 

 funkcja blokady otwartej migawki 
3. Zestaw oświetlenia studyjnego – 1 zestaw 

 Lampa 2 szt.: 

 oprawa: min. 4 oprawki 

 gwint: standardowy E27 

 regulacja mocy poprzez włączanie/wyłączanie min. 50% światła 

 mocowanie do statywu: 16 mm 

 Softbox 2 szt. 

 kształt: prostokąt 

 wymiary: min. szerokość 50 cm, min. wysokość: 70 cm 

 dyfuzor w komplecie 

 wnętrze: powłoka refleksyjna 

 materiał: oporny na wysoką temperaturę 

https://deltae.picturae.com/


 Statyw 2 szt.: 

 wysokość robocza: min. 80-200 cm 

 głowica studyjna: 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4" 

 udźwig nie mniej niż: 5 kg 

 Żarówka 8 szt.: 

 rodzaj: świetlówka studyjna światła stałego 

 moc: min. 85W (ekwiwalent 400W) 

 temperatura barwowa: 5500K 

 odwzorowanie barw: CRI >91 
4. Zestaw tła fotograficzne z systemem zawieszania 1 zestaw – Składniki zestawu: 2 x regulowany 

statyw + regulowana poprzeczka, 2x klips, 2x tło: 

 System zawieszania: 

 Statyw 2 szt. z zakresem pracy: 80-220 cm (lub większy) 

 długość poprzeczki: regulacja teleskopowa w zakresie od 170 cm wzwyż 

 poprzeczka montowana na statywach o trzpieniu 16mm 

 materiał: aluminium 

 udźwig: nie mniej niż: 4 kg 

 Tło 2 szt.: 

 szerokość: min. 160 cm 

 długość: min. 250 cm 

 kolor jednolity: 1x biały; 1x czarny 

 gramatura: min. 120 g/m2 

 powierzchnia: matowa, niepowodująca odbić, odblasków 

 materiał: polipropylen 

 Klips 2 szt.: 

 materiał: metal 

 rozwarcie szczypiec: min. 4 cm  
5. Statyw do lustrzanki - Manfrotto Befree GT XPRO lub równoważny – 1 szt. 

 materiał: aluminium 

 wysokość maksymalna: min. 160 cm 

 kolumna centralna rapid, obracana o 90 st.  

 głowica: kulowa 

 liczba sekcji nóg: 4 

 typ blokady nóg: skręcane pierścieniem 

 udźwig: min. 10 kg 
 

III. Warunki wymagane dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jakie winien 
spełnić wykonawca  
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla 

sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej 

Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych, niż posiadają produkty 



wymienione w tym opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności 
spoczywa na Wykonawcy.  

7) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: 
a) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami dopuszczającymi urządzenia 

do eksploatacji na terenie Unii Europejskiej,  
b) oferowany sprzęt musi posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność 

z Dyrektywami Rady Europy określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).  
c) oferent dostarczy zakupiony sprzęt transportem własnym nieodpłatnie do budynku 

WiMBP im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 41, 85-034 Bydgoszcz. 
8) Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy. 
9) Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

10) Dopuszcza się możliwość udzielania ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania.  

a) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 
kwestie formalne: 
Łukasz Twarowski 
Kierownik Działu Administracji  
tel. 52 33 99 218 
lukasz.twarowski@wimbp.bydgoszcz.pl;  
w terminach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00  

b) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 
kwestie merytoryczne: 
Adam Doman 
Kierownik Pracowni Digitalizacji 
Tel. 52 33 99 206 
adam.doman@wimbp.bydgoszcz.pl  
w terminach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00  

 
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2) Karty katalogowe oferowanego sprzętu zawierające markę, typ oraz parametry techniczne, 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

 
V. Miejsce i termin składania ofert  
Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl w terminie do dnia 12.05.2022 r. do godz. 11:00, 

dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/biblioteka_bydgoszcz 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za 
oferowany przedmiot zamówienia - nie dopuszcza się wariantowości cen. 
Zaproponowana cena będzie porównana z innymi ofertami. Firma, która przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę otrzyma zamówienie.  
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

mailto:lukasz.twarowski@wimbp.bydgoszcz.pl
mailto:adam.doman@wimbp.bydgoszcz.pl


złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert. Wykonawcy, składający oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
 
VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą dokumentacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z 
przypisaniem im odpowiednio wag: cena (C) 100pkt. 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty wg poniższych zasad: 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 

Nazwa kryterium Waga 

Najniższa cena 100 

 
Nazwa kryterium: najniższa cena 
Wzór: 
 

P = 
cena najnizszej oferty

cena porównywanej oferty
 x 100 

 
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów. 
 
VIII. Podwykonawstwo:  
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami  
2. W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu wykazu podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia wraz z 
zakresem zamówienia powierzonego im do wykonania.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak 
za działania własne.  
 
IX. Informacje dodatkowe 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
2. Wyniki zostaną podane poprzez platformazakupowa.pl  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na 

każdym etapie postepowania, 
4. Zamawiający poprawi omyłki w formularzu oferty, jeżeli nie będą miały istotnego wpływu na treść 

oferty. 
 
X. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie 
postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach 
i oświadczeniach dołączonych do oferty.  



2. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego 
i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, 
wykonawca, przystępując do postępowania, jest obowiązany do wykonania działań 
wynikających z 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 4.5.2016 r., s.1, 
zwane dalej RODO) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, 
oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. 

 


