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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 
zwraca się  
z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających Arenę 
Sportową PWSZ w Tarnowie. 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Cel zadania  
   Zaciemnienie  powierzchni szklanych od strony drogi wewnętrznej PWSZ w Tarnowie w 
obiekcie sportowym w trakcie prowadzenia zajęć i imprez sportowych lub widowiskowych  
   Cele pośrednie 

• podniesienie komfortu, 
• poprawienie estetyki,  
• ograniczenie kosztów eksploatacji (nagrzewania i wentylacji).  

2. Warunki wynikające ze stanu istniejącego  
     Obiekt zbudowany w 2012 r. jako konstrukcja żelbetowa z płaskim dachem. 
     W elewacji południowej  zabudowana jest aluminiowa stolarka okienna, w której 
montowane będą rolety  
     zaciemniające. W pomieszczeniu nr 03 obok areny sportowej  na  poziomie sali 
gimnastycznej znajduje się tablica rozdzielcza  o napięciu 0,4 kV w układzie TN- C-S o 
prądzie znamionowym In= 200A  
3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia  
    Montaż rolet odbywać się będzie w Arenie  Sportowej PWSZ w Tarnowie 
4.  Przedmiot zamówienia obejmuje :  

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na zasilanie i sterowanie rolet,  
2. Montaż   musi być wykonany na bazie aktualnych podkładów architektonicznych,  
3. Kable aparatura i wyłączniki muszą być dobrane do wielkości prądów nominalnych 

odpływów i mocy zwarciowej,  
4. Uszczegółowienie zadania  zamówienia  

1. doposażenie istniejącej tablicy rozdzielczej w aparaturę zabezpieczającą,  
2. ułożenie wlz  od punktu  zasilania do tablicy sterującej  roletami),  
3. montaż rozdzielnicy sterującej roletami,  
4. montaż niezbędnych tras kablowych ( w korytach stalowych od rozdzielni w 

pomieszczeniu 03 do zasilania silników rolet - (sugerowany przebieg ułożenia 
przewodów zasilających z tyłu za ścianką spinaczkową ),  

5. wykonanie  sterowników rolet ( tablicowe, radiowe lub WiFi ), 
6. ułożenie instalacji zasilającej i sterującej, 
7. montaż rolet,  
8. pomiary parametrów elektrycznych,  
9. uruchomienie systemu sterowania , 
10. odtworzenie ewentualnie uszkodzonych elementów infrastruktura areny 

sportowej. 



11. Montaż żaluzji z rusztowania (po stronie wykonawcy) na wysokości około 12 
m  

12. Na wykonawcy robót spoczywa zabezpieczenie systemu ppoż przed 
wyzwoleniem alarmów pożarowych na czas prowadzenia robót, oraz 
ściągniecie wraz z ponownym zamontowaniem piłkochwytów. 

13. W przypadku stwierdzenia kolizji z czujnikami dymu systemu ppoż należy je 
przenieść w miejsce bezkolizyjne nieopodal ich pierwotnego zamocowania. 

 
Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich prac powyżej wskazanych oraz tych , które nie 
zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zadania. 
 

5. Wymagania stawiane roletom i ich napędom 
5.1. rolety i napędy:  

• wszystkie rolety wyposażone w napędy 1 fazowe 230 V ~50 HZ.  
• montaż  profili konstrukcyjnych rolet  w otworach okiennych,  
• skrzynka montażowa  o stopniu ochrony IP 44,  
• napięcie zasilania 230 V ~50 Hz, 
• automatyczne ustawienie obu punktów krańcowych  
• umieszczone w zamkniętej kasecie.  
• Prowadnice  

i. profile boczne,  
ii.  zapewniające całkowite zaciemnienie powierzchni bocznych,  

5.2. tkanina 
Parametry tkaniny nie gorsze niż: 

• skład polyester / pvc 
• waga[g/m2] 420 
• grubość 0.45 
• klasyfikacja ogniowa M1 
• Ultrafiolet test 5/5 
• współczynnik otwarcia [%] 3 
• transmisja energii słonecznej [%] 11 
• refleksja energii słonecznej [%] 53 
• absorbcja energii słonecznej [%] 36 
• transmisja światła widzialnego [%] 8 

 
6. Orientacyjne wymiary ( załącznik nr 4 ) 
       6.   Zalecenia przed ofertowe 

1. Oferent powinien przeprowadzić wizje lokalną stanu istniejącego, w zakresie 
niezbędnym dla wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny 
kosztów i robocizny.  

2. Ustalenia  godzin pracy, dostawy i montażu  zamówienia ze względu na 
charakter uczelniany  budynku ( w ustalonym terminie uczelnia udostępni 
pomieszczenie do realizacji zadania).  

3. Uzgodnienie  pozostałych parametrów montażu i dostarczanych materiałów 
oraz urządzeń, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania zadania. 

4. Zleceniodawca umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej na 
obiekcie, którego dotyczy przedmiot zamówienia. 

 



6. Wymagania końcowe: 
 

• Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania: 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 03.178.1745), Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.04.2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 03.91.858).  

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań pomontażowych obejmujących 
nowopowstałe obwody i urządzenia.  

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w celu przeprowadzenia prób 
funkcjonalnych w zakresie obwodów sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji.  

• Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
zgodnie  Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami, itp., 
1. protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób, 
2. schematy elektryczne lub szkice montażowe 
3. DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

atesty, protokoły kontroli i badań zamontowanych urządzeń  kabli oraz osprzętu 
elektrycznego.  

 
7. Zamawiający wymaga złożenia: 

1. załącznika   nr 1 –  formularz oferty 
2. załącznika   nr 2  -  opis budowy i funkcjonowania  mechanizmów rolet 

        wewnętrznych w proponowanych rozwiązaniach, 
3. załącznika   nr 3 -   opis systemu sterowania ( zalecany - drogą radiową )  

 
Opis sposobu przygotowania oferty 
 
Ofertę na dostawę i montaż rolet wewnętrznych  zamówienia należy złożyć w opieczętowanej 
kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 1900 /2108” do dnia 8 czerwca  2018 roku 
do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na 
Dziennik Podawczy, pokój A024 lub przesłać pod Adres email: oferty@pwsztar.edu.pl . 
3 Oferta  oddzielnie winna zawierać: 
- cenę (zł brutto) za całość zamówienia  
   wraz z transportem, instalacją i  przeszkoleniem z zakresu  obsługi urządzenia ( do 3 osób ). 
- okres gwarancyjny 
-  wymagane opisy 
4. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 
5. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 
- cena 80% 
- gwarancja 20% 

• - cena 80% = waga kryterium 0,80 
Ilości punktów za złożoną ofertę: 
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium 
Gdzie: 
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, 
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 
 

• - gwarancja 20% - waga kryterium 0,20 
 



Ilości punktów za złożoną ofertę: 
Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium  
Gdzie: 
Gmax – najdłuższy czas gwarancji spośród zaproponowanych ofert. 
Gwn    – czas gwarancji zaproponowany przez wykonawcę n. 
 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym 
finansowe od Zamawiającego. 
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza lub 
6316615 Andrzej Irla.  
 


