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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup modułowego systemu służącego do skanowania i
tworzenia prezentacji 3D/360 stopni oraz zdjęć 3D/360 stopni wraz z rozwiązaniami
hardware i software. System powinien charakteryzować się następującymi parametrami lub
równoważnymi:

1. Być zestawem w pełni robotycznym z automatycznym przesuwem aparatu po łuku
2. Dać możliwość fotografowania przedmiotów do 40 kg wagi i o średnicy do 70 cm
3. Zawierać transparentny blat zapewniający brak jakichkolwiek cieni
4. Mieć możliwość automatycznej synchronizacji pracy wózka, aparatu, platformy, regulacji
wysokości do 3D
5. Zapewniać możliwość pracy wieloosiowej (pełne 3D)
6. Posiadać dodatkowe funkcje takie jak zoom i tryb pełnoekranowy
7. Posiadać oprogramowanie i oświetlenie będące integralną częścią zestawu

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy

spełniają następujące warunki:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
2. Posiadają doświadczenie w sprzedaży systemów skanowania i tworzenia prezentacji oraz
zdjęć 3D jak również mają wystarczająca wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu
szkoleń z zakresu posługiwania się systemem
3. Zapewniają możliwość serwisowania systemu i naprawy w przypadkach awarii

3. Kryteria oceny oferty

Kryteria wyboru stosowane w niniejszym zapytaniu ofertowym to:




cena brutto,
możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu użytkowania systemu,
możliwość późniejszego, ewentualnego serwisowania sprzętu i systemu.

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty

Cena brutto: 90%
Szkolenia techniczne: 5%
Serwisowanie systemu i sprzętu: 5%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Cena brutto:



najniższa cena brutto otrzymuje 90 pkt
pozostałe oferty będą punktowane liniowo (zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku) według następującej formuły:
X/Y * 90
(gdzie X-najniższa cena, Y-cena ocenianej oferty)

Szkolenia techniczne:



możliwość przeprowadzenie szkoleń – 5 pkt
brak możliwości przeprowadzenia szkoleń – 0 pkt

Serwisowanie systemu:




możliwość późniejszego serwisowania systemu i sprzętu – 5 pkt
brak możliwości późniejszego serwisowania systemu i sprzętu – 0 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100 pkt.
6. Termin składania ofert

Oferta powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia aktualizacji na stronie
www.tarr.org.pl (strona projektu funduszu wsparcia inwestycyjnego, zakładka "zamówienia
grantobiorców").
7. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można składać: pocztą lub kurierem na adres: Klonowica 37, 87-100 Toruń z
dopiskiem "system skanowania i tworzenia prezentacji 3D/360 stopni oraz zdjęć 3D/360
stopni" lub na adres mail: kinga-gutkowska@gastroparts.com
Za termin wpływu oferty uznaje się datę wpływu na adres zamawiającego
8. Termin realizacji umowy

W terminie 20 dni od przekazania wykonawcy informacji o wygranym postępowaniu.
9. Kontakt w sprawie składania ofert

Kinga Gutkowska
tel. 534-408-495
kinga.gutkowska@gastroparts.com
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z powodu naruszenia warunków
tejże umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z dostawcą m.in.
w zakresie terminu dostawy i terminu płatności za obopólnym porozumieniem stron.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

