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L.Dz./K-dzpz/5560/2021       Tarnów, 03.11.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym 
na „Dostawę projektorów i telewizorów wraz z akcesoriami dla PWSZ w Tarnowie”. 
 

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 projektorów i telewizorów wraz z akcesoriami dla 

PWSZ w Tarnowie, zwany dalej "sprzętem" w tym: 

1) Część 1: Projektory i akcesoria. 

2) Część 2: Telewizory i akcesoria.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Część 1 – Projektory i akcesoria 

Lp. Komponent Wymagania minimalne 
Liczba 
sztuk 

1 Projektor 

multimedialny 

System projekcyjny 

Technologia 3LCD 

Panel LCD 

min. 0.5 cala 

Natężenie światła barwnego 

min. 4.000 lumen 

min. 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) 

Natężenie światła białego  

min. 4.000 lumen  

min. 2.400 lumen (tryb ekonomiczny)  

Rozdzielczość 

min. Full HD 1080p 

Współczynnik proporcji obrazu  

9 
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Min. 16:9 

Stosunek kontrastu 

min. 16.000:1 

Lampa 

min. 5.500 h Żywotność 

min. 12.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) 

Korekcja obrazu 

pionowo: ± 30 ° 

poziomo: ± 30 ° 

Rozmiar projekcji 

co najmniej 30 cale - 300 cale 

Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele 

zakres co najmniej 1,60 m - 3m (60 cal ekran) 

Odległość ogniskowa 

zakres co najmniej 18 mm - 30 mm 

Fokus 

Ręcznie 

Przyłącza 

Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Bezprzewodowa sieć 

LAN IEEE 802.11b/g/n, Wejście VGA, Wejście HDMI (min. 2x), 

Wejście sygnału kompozytowego, Wejście audio typu cinch, 

Miracast 

Bezpieczeństwo 

min. Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, 

Ochrona hasłem 

Funkcje 

min. Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, 

Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem 

dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, 

Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, 

Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową 

siecią LAN,  

Tryby kolorów 

min. Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB 

Zużycie energii 

max. 340 W,  

max. 240 W (tryb ekonomiczny),  

max. 1W (w trybie czuwania) 

Waga produktu 

Max. 3,5 kg 

Poziom hałasu 

Tryb normalny: max. 40 dB (A)  
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Tryb ekonomiczny: max. 30 dB (A) 

Opcje 

min. Głośnik zewnętrzny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN 

Głośniki 

min. 15 W 

Zawartość zestawu 

min. Futerał podróżny, projektor multimedialny, Kabel zasilający, 

Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Zestaw 

instrukcji obsługi, Dokumenty gwarancyjne 

Ustawienie 

Mocowane na suficie, Biurkowe 

Sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz pochodzić z oficjalnej 
polskiej dystrybucji! 

2 Uchwyt do 
projektora 

Typ: Sufitowy 
Maksymalne obciążenie: powyżej 12 kg 
Obrót: 360° 
Pochylenie: min. +/-15° 
Regulacja wysokości 
Możliwość ukrycia przewodów w uchwycie 
Blokada zabezpieczająca projektor przed zsunięciem 
Wysokość: min. 400 - 620 mm 
Dołączone akcesoria: co najmniej Śrubki montażowe 
 
UCHWYT KOMPATYBILNY Z PROJEKTOREM Z POZYCJI NR 1! 

1 

3 Lampa do 

projektora nr  1 

Lampa z modułem do projektora Epson EH-TW650 

Lampa musi być fabrycznie nowa od producenta projektora, 

pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji, być kompatybilna          

z projektorem Epson EH-TW650! 

3 

4 Lampa do 
projektora nr  2 

Lampa z modułem do projektora Epson EB-W31 
Lampa musi być fabrycznie nowa od producenta projektora, 
pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji, być kompatybilna          
z projektorem Epson EB-W31! 

3 

5 Lampa do 
projektora nr  3 

Lampa z modułem do projektora Benq MS517 
Lampa musi być fabrycznie nowa, pochodzić z oficjalnej polskiej 
dystrybucji, być kompatybilna z projektorem Benq MS517! 

1 

Część 2 – Telewizory i akcesoria 

Lp. Komponent Wymagania minimalne 
Liczba 
sztuk 

1 Telewizor Wyświetlacz: 

 przekątna ekranu: min. 65" 

 Rozdzielczość: min. 3840 x 2160 

 PQI (Picture Quality Index): min. 2000 

 HDR (High DynamicRange) 

 HDR 10+ 

 Micro Dimming 

 Wzmacniacz Kontrastu 

 Tryb filmowy 

2 
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Dźwięk: 

 Dolby Digital Plus: Tak 

 Moc RMS: min. 20W 

 Rodzaj głośników: min. 2CH 
 
Funkcje dodatkowe: 

 Smart TV: Tak 

 Przeglądarka internetowa: Tak 

 Urządzenie mobilne do TV - mirroring, DLNA: Tak 

 WiFi Direct: Tak 

 Sound Mirroring: Tak 

 Funkcja Adaptacji Dźwięku: Tak 

 Czujnik Światła 

Tuner/nadawanie 

 min. Tuner DTV, DVB-T2C 

 Tuner analogowy: Tak 

 CI (Common Interface): Tak 
 
Łączność: 

 HDMI: min. 3 

 USB: min. 1 

 Ethernet (LAN): Tak 

 Wyjście audio cyfrowe (optyczne): min. 1 

 Wejście RF (sygnał telewizji 
naziemnej/kablowej/satelitarnej): min. 1 

 Gniazdo CI: min. 1 

 HDMI A / Kanał zwrotny (ARC): min. 1 

 eARC: Tak 

 Wbudowany WLAN: Tak (WiFi5) 

 Bluetooth: Tak  

 Złącze Anynet+ (HDMI-CEC): Tak 
 
Ułatwienia dostępu 
Powiększenie / Wysoki kontrast / Wiele wyjść audio / Odwrócenie 
kolorów / Skala szarości / Powiększ język migowy 
 

 Automatyczne wyszukiwanie kanałów: Tak 

 Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak 

 Obsługa napisów: Tak 

 PC na Ekranie TV: Tak 

 Język OSD: min. 25 języków europejskich 

 Wbudowane łącze Bluetooth HID: Tak 

 Teletext: Tak 

 Wsparcie IPv6: Tak 

 Wsparcie MBR: Tak 
 
Funkcja eko: 

 Czujnik eko: Tak 
 
Pobór prądu: 

 Źródło zasilania: AC220-240V 50/60Hz 
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 Pobór mocy (tryb czuwania): max 1W 

 Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu 
dynamicznego (SDR): max 140W 

 
Możliwość powieszenia na ścianie zgodnie z standardami VESA. 
Akcesoria: co najmniej Pilot zdalnego sterowania, Instrukcja 
obsługi, Kabel zasilający 
 

Sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz pochodzić z oficjalnej 
polskiej dystrybucji! 

2 Uchwyt do 
telewizora 

Typ uchwytu: ruchomy 
Liczba mocowanych ekranów: min. 1 
Wielkość ekranu: min. 42 - 80 cale 
Waga ekranu: powyżej 60 kg 
Standard VESA: min. 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 
300x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm  
Regulacja w poziomie: co najmniej - 45/+45 stopni 
Regulacja w pionie: co najmniej -2/+7 stopni 
 
UCHWYT KOMPATYBILNY Z TELEWIZOREM Z POZYCJI NR 7! 

2 

3. Oferowany sprzęt musi być nowy, wysokiej jakości, nie poddawany żadnym naprawom i 
posiadające pełną dokumentację w języku polskim, odpowiadające warunkom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz standardom jakościowym i technicznym 
przewidzianym dla zamówienia.  

4. Oferowany sprzęt musi być wolny od wad oraz od obciążeń praw osób trzecich i 
pochodzić z legalnych źródeł. Powinien być również dopuszczony do obrotu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej i być zgodne z Normami Polskimi i Normami Europejskimi.  

5. Oferta musi być kompletna i zawierać również koszty dostawy do siedziby 
Zamawiającego. 

6. Dostarczone urządzenia i akcesoria powinny być objęte gwarancją – minimalny okres 
gwarancji - 24 miesiące. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty podpisania umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
1. Zamówienie jest podzielone na 2 części: 

Część 1: Projektory i akcesoria. 
Część 2: Telewizory i akcesoria.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na 1 lub 2 część 
zamówienia. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Maksymalna liczba części, na 
które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 2 części. 

 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów, osobno dla części 1 i 2: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 
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1. Cena zł brutto 100 % 

 

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

wzorów:  

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 dla każdej części, zostanie uznana oferta, która otrzyma 

najwyższą liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium oceny ofert (maks. 100 pkt.). 

 
VII. 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/5560/2021” do dnia 15.11.2021 roku do godz. 14.00 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". 

2. Oferta zgodnie z formularzem oferty powinna zawierać: 
a) cenę zł brutto za całość zamówienia wraz z kosztami dostawy, 
b) termin realizacji: 3 tygodnie od daty podpisania umowy, 
c) okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-

odbiorczego, 
d) opis oferowanego sprzętu według tabeli w formularzu oferty (załącznik nr 1) 

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 bez podania 
przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym 
finansowe od Zamawiającego. 
 

VIII. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
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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. 

 
IX. 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: 
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. 146316585, 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 
publicznego o 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);  

mailto:rektorat@pwsztar.edu.pl
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− 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. 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyniki postępowania Zamawiający upubliczni na stronie internetowej: 

https://pwsztar.edu.pl/ 
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela w zakresie: 

a) merytorycznym:  mgr inż. Marcin Zaucha, tel. 14 63 16 618,  
    e-mail:m_zaucha@pwsztar.edu.pl 

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

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 


