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L.Dz./K-dzpz/5189/2021       Tarnów, 26.10.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym 

na „Dostawę elementów do rozbudowy infrastruktury sieciowej”. 
 
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 
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe. 
Postępowanie o wartości poniżej 130 000 złotych. 
Rodzaj zamówienia: dostawa. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do rozbudowy infrastruktury sieciowej: 

Lp. 
Komponent 

 
Wymagania 

Liczba 
sztuk 

1 Gniazdo 
sieciowe 
natynkowe 

Kompletne gniazdo sieciowe natynkowe 2xRJ45 (puszka + płyta 
czołowa z ramką + adapter podwójny) 
 
Przykładowy zestaw lub równoważny 
ALANTEC OS009Puszka + support (metalowy) + ramka 45x45  
ALANTEC OS100Adapter 45x45 2xRJ45 z klapką 
przeciwkurzową (wypukły zaokrąglony) 
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2 Kabel sieciowy – 
szpula 500m 

Kategoria: 6A 
Klasa: EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 
700MHz 
Przekrój AWG: 4x2x23AWG 
Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy min. 0,50mm  
Izolacja: polietylenowa 
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca 
Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią 
poliestrową, dodatkowo całość ekranowana folią poliestrową 
Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą 
aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego 
ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo 
ekranowany folią poliestrową 
Powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające 
płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów 
korozyjnych (LSOH/FRNC) 
PoE: 802.3 at 
 
Przykładowy model lub równoważny 
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ALANTEC KIFF6ALSOH500D Kable F/FTP kat.6A LSOH 
4x2x23AWG Dca 500m (10Gb/s) 

3 Panel krosowy 
do szafy 
sieciowej 

Szerokość: 19" 
Wysokość: 1U 
Ilość portów: min. 24 
Typ: niewyposażony 
Materiał obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno 
Wykończenie powierzchni: malowana farbą proszkową 
Kolor: czarny 
Półka montażowa: tak 
 
Przykładowy model lub równoważny 
ALANTEC PK020 Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z 
podporą niewyposażony 
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4 Listwa zasilająca 
do szafy 
sieciowej 

Standard 1U/19" 
Gniazda min. 9 x CEE 7/5 
Wtyk 1 x CEE 7/7 
Obudowa korpusu aluminiowa 
Prąd znamionowy urządzenia: min. 16A 
Maksymalne obciążenie: min. 3400W 
Długość przewodu zasilającego min. 1.5m 
Dioda sygnalizacyjna LED 
 
Przykładowy model lub równoważny 
ALANTEC PZ09 Listwa zasilająca 19" gniazdo 9 x CEE 7/5 wtyk 
CEE 7/7 z diodą LED 
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5 Moduły 
sieciowe 

Kategoria: 6A 
Klasa: EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 
650 MHz / 10 Gb/s 
Ekran: tak 
Rodzaj: beznarzędziowy 
Materiał: Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodnie z 
EN 55022 
Trwałość wg norm > 750 cykli 
Trwałość wg badań > 1000 cykli 
Materiał styków: fosforobrąz 
Powłoka styków: min 50 μcalowa warstwa złota na 40 μcalowej 
warstwie niklu 
Siła docisku styków: min. 100 g na styk 
Sekwencja: min. 568A/B 
Materiał noży: fosforobrąz ze min. 100 μcalowa warstwą cyny 
Korpus plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0 
Materiał: laminat FR4 o grubości 1,6 mm 
Maks. wartość prądu: min. 1,5 A 
Rezystancja izolacji: min. 500 MΩ @ 100 Vdc 
Odporność napięciowa: min. 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s 
Rodzaj: PoE, PoE+ / 802.3 at typ 2 
 
Moduł kompatybilny z gniazdem z pozycji nr 1 oraz panelem 
krosowym z pozycji nr 3! 
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Przykładowy model lub równoważny 
ALANTEC MB005Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP 
kat.6A PoE+ 

6 Szafa sieciowa 
19” 

Rozmiar: 15U 
Wysokość [mm]: min. 750 
Szerokość [mm]: min. 550 
Głębokość [mm]: min. 600 
Rozstaw belek: min. 420 - 450 
Maksymalne obciążenie: min. 60 kg 
Szyba w drzwiach frontowych: hartowna 
Zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku 
otwierania) 
Zdejmowane osłony boczne z zamkiem 
Wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz 
Możliwość zainstalowania w górnej pokrywie co najmniej 
dwóch wentylatorów 
Stopień ochrony: min. IP20 zgodna z normą PN-EN 60529 
 
Rodzaj wyposażenia: 
drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona perforowana, osłony 
boczne ruchome perforowane 
Kolor: szary 
 
Przykładowy model lub równoważny 
ALANTEC SW-12U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S 
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7 Organizator 
kabli 

Rozmiar: 1U 
Wyposażenie: 5 plastikowych uchwytów 
 
Przykładowy model lub równoważny 
ALANTEC PK009 Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych 
uchwytów, czarny 
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8 Patchcord 0,5m Kategoria: 6A 
Długość: 0,5m 
Klasa: EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 
700MHz 
Przekrój AWG: 4x2x23AWG 
Żyły: wielodrutowe 
Izolacja: polietylenowa 
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca 
Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową 
+ oplot siatkowy 
Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą 
aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego 
ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy 
Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym 
(FRPVC) 
PoE: 802.3 at typ 2 (PoE+) 
 
Przykładowy model lub równoważny 
ALANTEC KKS6ASZA0.5 Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 0.5m 
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szary 

Wyżej wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji. 

Tor transmisyjny oraz podzespoły do budowy sieci wymienione w OPZ muszą pochodzić od 

jednego producenta i być kompatybilne ze sobą. 

 

2. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wliczyć   

w cenę. Miejsce dostawy: 

PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicz 8, od  poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00. 

3. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia:  

a) był fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony i oryginalnie zapakowany,  

b) był zgodny z obowiązującymi normami PN, atestami, świadectwem dopuszczenia do 

obrotu,  

c) był objęty gwarancją producenta – min. 12 miesięcy. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena zł brutto 100% 

 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:  

Nr i nazwa 

kryterium 
Wzór: 

1. Cena 

zł brutto 

 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie: 
- Cmin - najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert, 
- Cof- cena zł brutto podana w ofercie, 

- Wc - waga kryterium cena zł brutto. 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

(maks. 100 pkt.). 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Podpisana oferta powinna zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe L.Dz./K-
dzpz/5189/2021” do dnia 03.11.2021 roku do godz. 10.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. 
Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów w pokoju A024 (Dziennik Podawczy) lub przesłana pod adres 
email: oferty@pwsztar.edu.pl. Oferta składana mailowo musi być złożona w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, bądź stanowić czytelny skan podpisanej oferty w postaci papierowej zapisany 
w formacie "pdf". 
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2. Oferta zgodnie z formularzem oferty powinna zawierać: 
-cenę (zł brutto) za całość zamówienia, 

3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  
4. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu składania 

ofert. 
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentów. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty, 
b) zmiany warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W razie 

jakiejkolwiek zmiany w treści zapytania ofertowego Zamawiający zamieści komunikat         
o zmianie na stronie internetowej ogłoszonego zapytania. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli: 
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Uczelnia może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

d) zapytanie ofertowe jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, 
e) wystąpi okoliczność powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione, 
- Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od 
Zamawiającego. 

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

w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod 
względem kryterium 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 
Zamawiającemu podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie. 

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

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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. 14 6316585, e-mail: inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, lub adres 
wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach 

publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoo 
wartości poniżej 130 000 zł, 

b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym      
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł tj.: 
w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 
pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania 
danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 
000 zł.  

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

a) 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 publicznego ani zmianą postanowień umowy            
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 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;  

b) 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, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyniki postępowania Zamawiający upubliczni na stronie internetowej: 
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https://pwsztar.edu.pl/ 
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela w zakresie: 

a) merytorycznym:  inż. Marcin Zaucha, tel. 14 63 16 618,  
 adres email:  m_zaucha@pwsztar.edu.pl 

b) formalnym: Piotr Zając, tel. 14 63 16 612,  
adrese-mail:  p_zajac@pwsztar.edu.pl 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 


