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L.Dz./K-dzpz/1075/2021             Tarnów, 12.03.2021 r. 

SONDAŻ RYNKOWY 

na „Wykonanie filmu eksperckiego pt. Zautomatyzowane oświetlenie dekoracyjne 

budynku z wykorzystaniem sterownika Siemens LOGO!”. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
z siedzibą: ul. Mickiewicza 8, 33 -100 Tarnów 
tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600 
NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303 
Strona internetowa: https://pwsztar.edu.pl/ 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie sondażu rynkowego. 
Postępowanie o wartości poniżej 130 000 złotych. 
Rodzaj zamówienia: usługa. 

III. NAZWA PROJEKTU 
Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO dla województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę filmu eksperckiego  

pt. ,,Zautomatyzowane oświetlenie dekoracyjne budynku z wykorzystaniem sterownika  

Siemens LOGO!  wraz z opracowaniem i nagraniem filmu na nośniki elektroniczne oraz 

udostępnieniem filmu w wersji umożliwiającej upowszechnianie w 

https://portal.mche.edu.pl i https://rev.mche.edu.pl. 

2. Film powinien zawierać: 
a) zaprezentowanie podstaw programowania sterownika PLC na przykładzie LOGO 

Siemens, 
b) przedstawienie kolejnych kroków przy planowaniu oraz realizacji prostego systemu 

sterowania oświetleniem dekoracyjnym - opis funkcjonalności systemu, dobór 
sensorów i źródeł światła, opis sposobu podłączenia i wykorzystania sensorów, 
schemat funkcjonalny, 

c) przedstawienie w krokach procesu tworzenia programu w języku FBD realizującego 
założone funkcjonalności systemu, wśród których są między innymi sterowanie 
czasowe, sterowanie za pomocą czujników ruchu, sensora natężenia światła, a także 
symulacja obecności, 

d) schemat połączenia elementów systemu, konfiguracja sterownika, 
e) prezentacja działania zbudowanego systemu. 
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f) standard filmu: rozdzielczość wideo nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli i format 
obrazu 16:9, mp4. 

3. Czas trwania filmu ok. 1 godziny (+/- 10 minut). 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od dnia podpisania umowy. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, tj.: 
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej 

zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,  
b) zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania 

zamówienia. 
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowania nastąpi: wg formuły „spełnia-nie 

spełnia” na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. 
3. W przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie 

wykluczony z postępowania. 
 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena brutto 100 % 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów:  

Nr i nazwa 

kryterium 
Wzór: 

Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, 

- Cof -  cena podana w ofercie, 

- Wc – waga kryterium cena. 

 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1.Oferta (opatrzona czytelnym podpisem lub podpisem wraz z pieczęcią imienną) powinna 

zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do sondażu rynkowego w 
opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Sondaż rynkowy L.Dz./K-dzpz/1075/2021” do 
dnia 19.03.2021 r. roku do godz. 14.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8,  
33-100 Tarnów w  pokoju A024 (Dziennik Podawczy) lub proszę przesłać pod adres email: 
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oferty@pwsztar.edu.pl (oferta składana w formie elektronicznej musi stanowić czytelny 
skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w formacie „pdf”). 

2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu 

składania ofert. 
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów. 

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do: 

a) dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty. 
b) zmiany warunków sondażu rynkowego przed upływem terminu składania ofert.  

W razie modyfikacji treści niniejszego sondażu rynkowego Zamawiający poinformuje 
o takiej modyfikacji podmioty, które złożyły ofertę przed datą modyfikacji oraz 
zamieści modyfikację na stronie internetowej. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia sondażu rynkowego: 
a) bez podania przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek 

roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego. 
b) w sytuacji gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki przewidziane i 

dostępne na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego. 
 

IX. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do sondażu rynkowego.  
2. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

3. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca 
odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.  

4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, 
Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 
o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor PWSZ w Tarnowie. Dane 
kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 6316500, e-mail: 
rektorat@pwsztar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PWSZ w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 
kontaktowe inspektora: tel. 146316643, e-mail: inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, lub 
adres wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z niniejszym sondażem rynkowym nr L.Dz./K-dzpz/1075/2021. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym 
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013; 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyniki postępowania Zamawiający: 

a) upubliczni na stronie internetowej: https://pwsztar.edu.pl/ 
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela w zakresie: 
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a) merytorycznym: Grzegorz Aksamit, tel. 14 63 16 522, e-mail: 
aksamitg@pwsztar.edu.pl 

b) formalnym: Aneta Żurawska-Lany, tel. 14 63 16 612,  
e-mail: a_zurawska@pwsztar.edu.pl 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy o dzieło. 


