Wrocław, 09/08/2017
Działanie:
Sektorowe programy B+R
Wniosek nr: POIR.01.02.00-00-0136/17
Tytuł projektu: Opracowanie technologii pełnego streamingu wraz z systemem żyjącego świata na
potrzeby gier Action-RPG z otwartym światem.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
na dostawę sprzętu do rejestracji i realizacji dźwięku w studiu i w warunkach pozastudyjnych
umożliwiających tworzenie zaawansowanych systemów udźwiękowienia gry,
dla projektu
Opracowanie technologii pełnego streamingu wraz z systemem żyjącego świata na potrzeby gier
Action-RPG z otwartym światem.
Przyjęty tryb postępowania w oparciu o szacunkową wartość zamówienia:
Rozeznanie rynku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz miejsce realizacji zamówienia.
Techland Warszawa Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4C
00-189 Warszawa
NIP: 525 243 49 82
II. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. “Opracowanie technologii pełnego
streamingu wraz z systemem żyjącego świata na potrzeby gier Action-RPG z otwartym światem.”
planowanego do dofinansowania w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi
priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Działanie: Działanie 1.2 “Sektorowe programy B+R”
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 32340000-8 - Mikrofony i głośniki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowych urządzeń wraz z wymaganym osprzętem i
akcesoriami do rejestracji i realizacji dźwięku w studiu i w warunkach pozastudyjnych umożliwiających
tworzenie zaawansowanych systemów udźwiękowienia gry.
Zakres rzeczowy zamówienia wraz minimalną wymaganą specyfikacją techniczną:
A) Mikrofon typu shotgun – 1 sztuka
Charakterystyka kierunkowa : superkardioidalna.
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Zasilanie : 48 V Phantom (± 4 V).
Kolor - Ciemny.
Zakres częstotliwości zawierający pasmo : 20 Hz do co najmniej 20 kHz.
Ekwiwalentny poziom szumu, ważony krzywą A: nie więcej niż 13 dB(A).
Zniekształcenia harmoniczne (THD): nie więcej niż 1% do poziomu 137 dB SPL PEAK
Zakres dynamiki : Nie mniej niż 124 dB.
Maksymalny poziom ciśnienia dźwięku: nie mniej niż 146 dB.
Tłumienie sygnału wspólnego (CMRR) : > 50 dB.
Przystosowany do pracy w temperaturze od minimum : -40°C do minimum 45°C.
Przystosowany do pracy przy wilgotności powietrza do co najmniej 90%.
Wymagane akcesoria dodatkowe : Zestaw przeciwwietrzny typu Zeppelin

B) Mikrofony typu Lavalier - 2 sztuki
Dwa mikrofony o dookólnej charakterystyce kierunkowej.
Zakres częstotliwości zawierający pasmo od 20 Hz do co najmniej 20 kHz.
Ekwiwalentny poziom szumu, ważony krzywą A: nie więcej niż 26 dB(A).
Zniekształcenia harmoniczne (THD): nie więcej niż 1% .
Zakres dynamiki : przynajmniej 97 dB.
Maksymalny poziom ciśnienia dźwięku : przynajmniej 144 dB.
Przystosowany do pracy w temperaturze od minimum : -40°C do minimum 45°C
Przystosowany do pracy przy wilgotności powietrza do co najmniej 90%
Długość kabla :przynajmniej 1.8 m
Cechy dodatkowe : Mikrofon o podwyższonej odporności na trudne warunki zewnętrzne i
uszkodzenia mechaniczne.
Wymagane akcesoria dodatkowe do każdej sztuki mikrofonu : klipsy umożliwiające
podpięcie mikrofonów do ubrania osłona przeciwwietrzna (futerko) , adapter XLR.

C) Mikrofony dookólne - para stereo
Mikrofonowa para stereo na mikrofonach dookólnych, kompaktowych wymiarów, pozwalających
na umieszczenie dwóch mikrofonów w jednej osłonie przeciwwietrznej.
Czułość co najmniej co najmniej 30mV/Pa.
Obsługujące zakres częstotliwości zawierający pasmo nie mniej niż: 10 Hz - 60 kHz.
Ekwiwalentny poziom szumu, ważony krzywą A: nie więcej niż 22 dB(A).
Maksymalny poziom ciśnienia dźwięku: nie mniej niż 135 dB.
Zasilanie: 48 V Phantom (± 4 V).
Wymagane akcesoria dodatkowe: Zestaw przeciwwietrzny typu Zeppelin dla każdego z
mikrofonów
D) Głośniki referencyjne, para stereo - 2 sztuki
Głośniki pasywne, ekranowane, jednomembranowe o kompaktowej budowie - wysokość i
szerokość nie większa niż 17 cm, posiadające membranę okrągłą o średnicy nie mniejszej niż:
4,5 cala
Moc nominalna nie mniej niż:: 25 W RMS.
Pasmo przenoszenia zawierające zakres : 75 - 15kHz.
Impedancja 8 Ω.
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E) Wzmacniacz mocy do głośników referencyjnych
Wzmacniacz przeznaczony do głośników referencyjnych zamawianych powyżej (punkt D) i musi
być z nimi kompatybilny.
Małe wymiary, o szerokości nie większej niż 17 cm - do umieszczeniu na biurku.
Minimalne parametry wzmacniacza:
Moc: 25+25 W RMS przy przy 8 Omach.
Klasa pracy wzmacniacza : D.
Wyjścia : Symetryczne XLR.
Wzmacniacz powinien mieć możliwość pracy w układzie stereo lub jako monoblok.
Brak potencjometru głośności.
F) Słuchawki do field recordingu - 2 sztuki
Słuchawki posiadające dobre tłumienie dźwięków zewnętrznych, o konstrukcji nausznej,
posiadające przetworniki dynamiczne i zamknięte.
Słuchawki muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze od:
Impedancja: 70 Ohm.
Moc 200 mW.
Pasmo przenoszenia zawierające zakres 16 - 22000 Hz.
Zniekształcenia harmoniczne THD: nie więcej niż 0,3%.
Dynamika SPL : nie mniej niż 120 dB.
Słuchawki powinny posiadać siłę docisku do uszu : około 2,5 N.
Połączenie przewodem spiralnym - zakończony końcówką jack 3,5 mm stereo / 6,3 mm stereo.
Kolor Ciemny
G) Klawiatura Midi
Klawiatura 25, pół-ważona klawiatura z funkcją aftertouch, posiadająca co najmniej 8 padów
perkusyjnych oraz co najmniej 8 enkoderów dla wtyczek.
Klawiatura powinna posiadać kontrolę transportu, kontrolę pitch i modulacji.
Klawiatura powinna być zasilana z portu USB oraz powinna być nie szersza niż 55cm oraz nie
głębsza niż 35 cm.
H) Statywy głośnikowe
Dwa statywy podłogowe, regulowane w wysokości zakresie co najmniej 1m - 1,4m,
kompatybilne z głośnikami Quested S8R. O nośności nie mniejszej niż 20 Kg.
I) Rekorder do nagrań poza studyjnych
Rekorder musi posiadać wejścia typów:
XLR Mic, XLR AES, XLR Line, TA3 Line, RTN
Wejścia analogowe muszą być o parametrach jakościowych nie gorszych niż:
Odpowiedź impulsowa w zakresie co najmniej 10 Hz do 40 kHz ± 0.5 dB,
-3 dB 65 kHz
Zniekształcenia harmoniczne (THD): Nie więcej niż: 0 .09%
(1 kHz, 22 Hz–22 kHz BW, fader na poziomie 0, 0 dBu wyjścia)
Ekwiwalentny poziom szumu nie wyższy niż -126 dBu (-128 dBV)
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Rekorder musi obsługiwać poziom wejściowy co najmniej:
XLR Mic: 0 dBu (0 .78 Vrms)
XLR Line: +40 dBu (80 Vrms)
RTN (3 .5 mm): +24 dBu (12 .4 Vrms)
oraz obsługiwać maksymalne wzmocnienie na poziomie:
Mic-In-to-Line-Out: 91 dB
Mic-In-to-Aux-Out, -10 Out: 77 dB
Line-In-to-Line-Out: 39 dB
Rekorder musi obsługiwać zasilanie mikrofonów:
12 V Phantom
48 V Phantom
Urządzenie powinno posiadać analogowe Limitery na wejściach audio.
Cyfrowe Limitery na wejściach
Post-fader
+6 dBu do +18 dBu threshold
Wyjścia Analogowe
Typ wyjścia
XLR Line: XLR -10: XLR Mic, TA3, Headphones (1/4”)
Maksymalny poziom wyjściowy
- Line: +20 dBu (7.8 Vrms)
-10: +6 dBu (1.5 Vrms)
- Mic: -20 dBu (0.078 Vrms)
- Aux 3/4: +6 dBu (1.5 Vrms)
Wyjścia Cyfrowe/ Rekorder o parametrach jakościowych nie gorszych niż:
Częstotliwość próbkowania:
44.1 kHz , 47.952 kHz, 48 kHz, 48.048 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
A/D: 24 bit
A/D Zasięg dynamiczny: 114 dB, według krzywej A
Rekorder powinien obsługiwać następujące typy plików:
Rejestracja: WAV (Broadcast Wave File format), polifoniczny, MP3.
Odtwarzanie: WAV (Broadcast Wave File format), polifoniczny, MP3.
Oraz umożliwiać zapis i odczyt na kartach : SD, SDXC, SDHC,CompactFlash (CF).
Urządzenie powinno obsługiwać następujące tryby pracy z time codem:
Rec Run, Free Run, 24h Run, External Timecode i Sync.
Oraz obsługiwać frame rates: 23.976, 24, 25, 29.97DF, 29.97ND, 30DF, 30ND
Wymagana obsługa zasilania
- Zewnętrzne: 10-18 V, 4-pin złącze Hirose
- Akumulatorowe kompatybilne z serią L-type, akumulatory w technologii Litowo -jonowej,
- wewnętrzne: baterie typu AA
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Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze od minimum : -20°C do minimum
60°C przy wilgotności względnej powietrza dochodzącej do 90%.
Urządzenie musi być przystosowane do przechowywania w temperaturach od -40°C to
85°C
Wymagane akcesoria dodatkowe: Dedykowana torba do przenoszenia oraz kompatybilne
akumulatory Litowo-Jonowe.

Podane powyżej parametry należy traktować jako minimalne do spełnienia. Zamawiający zastrzega
również, że zaproponowany sprzęt musi spełniać normy techniczne i bezpieczeństwa wymagane
przepisami na terenie Unii Europejskiej.
IV. Warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz terminy i miejsce wykonania zamówienia.
1. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia do 15.09.2017. Realizacja zostanie
uznana za przeprowadzoną w momencie dostarczenia do miejsca realizacji Projektu (miejsce
przeprowadzenia wdrożenia) – województwo Mazowieckie, ul. Inflancka 4C - Gdański Business
Center D, 00-189 Warszawa.
Dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia w przypadku zadziałania czynników, na
które zarówno Zamawiający jak i Oferent nie mają wpływu, w tym wystąpienie tzw. Siły Wyższej.
Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu realizacji zamówienia z winy Wykonawcy po terminie
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 1% wartości etapu zamówienia.
2. Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na zaproponowanym
formularzu (stanowiącym zał. nr 1) włącznie do 17.08.2017. do końca dnia (tj. do godziny 24:00) do na
adres e-mail (w formie skanu oraz dokumentu w formacie PDF) przetargi-wawa@techland.pl.
3. Do formularza ofertowego, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 2 należy dołączyć specyfikację
techniczną, z której wyraźnie będzie wynikać w jaki sposób spełnione są warunki techniczne
określone w zapytaniu, opisane w pkt. III. - Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik ten musi być
dokumentem dołączonym do Formularza. Niespełnienie wymagań technicznych powoduje
wykluczenie Oferenta.
4. Do formularza ofertowego, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 2 należy dołączyć podpisane przez
osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oświadczenie o zachowaniu poufności oraz
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych w rozumieniu opisanym w pkt. VI ppkt. 2.
Brak przedmiotowych oświadczeń wyklucza Oferenta z udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Do formularza ofertowego, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 2 należy dołączyć dokumenty
potwierdzające warunki formalne wymagane w pkt VI:
a) Potwierdzenie doświadczenia na rynku (dopuszczalna forma - dokumenty rejestrowe
podmiotu Wykonawcy), w tym brak zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej/ brak
ogłoszenia upadłości;
b) Potwierdzenie liczby, przedmiotu i wartości realizowanych zamówień (dopuszczalna forma oświadczenie) – weryfikacja przeprowadzona zostanie na podstawie dodatkowego
oświadczenia oferenta. Celem spełnienia tego warunku potencjalny oferent powinien
wykazać, że zrealizował min. 3 inne dostawy:
o na kwotę większą, równą lub mniejszą (mniejszą nie bardziej niż 25% wartości
zaproponowanej w ofercie);
o których zakres rzeczowy jest tożsamy podmiotowego z przedmiotem niniejszego
zapytania (nie dotyczy parametrów technicznych, ale rodzaju dostarczanego
towaru/usług.
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6. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych (na mniej niż wszystkie funkcjonalności objęte
niniejszym Zapytaniem).

V. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w
niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji. Do Załącznika nr 1
należy dołączyć dokument wyszczególniający cenę poszczególnych elementów zamówienia i
komponentów składających się na niniejsze zamówienie, wyszczególnionych w punkcie III.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia cen w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych
rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cenę oferty
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza.
VI. Warunki formalne, których niespełnienie powoduje odrzucenie oferty:
1.

Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia (punkt III) oraz warunkami
uczestnictwa w postępowaniu oraz terminami i miejscem wykonania zamówienia (punkt IV);

2.

Do postępowania nie są dopuszczeni Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Celem potwierdzenia spełnienia tego warunku oferent powinien dostarczyć razem z ofertą
podpisane oświadczenie (skan) zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem (załącznik nr 2).

3.

Warunkami uczestnictwa w postępowaniu, pozwalającymi na stwierdzenie zdolności Oferenta do
wykonania przedmiotu zamówienia są:
a) Doświadczenie w funkcjonowaniu Oferenta na rynku (okres od rozpoczęcia działalności nie
krótszy niż 2 lata) – zostanie potwierdzone na podstawie wpisu oferenta do bazy Centralnej
Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego równoważnego rejestru;
b) Doświadczenie w realizacji zadań o charakterystyce, skali i złożoności nie mniejszej od
niniejszego zamówienia – zostanie potwierdzone osobnym oświadczeniem oferenta (bez
zdefiniowanego wzoru - wykaz przynajmniej trzech zrealizowanych zadań o zbliżonym
zakresie rzeczowym w przeciągu ostatnich 24 miesięcy wraz z kontaktem do osób mogących
potwierdzić realizację zadania).
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VII. Kryteria oceny ofert.
Kryteria oceny stosowane będą, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w
zapytaniu, w tym szczególnie dotyczących parametrów przedmiotu zamówienia, terminu dostawy i
gwarancji oraz warunków formalnych określonych w punkcie VI.
Łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. Oferta, która zostanie oceniona zgodnie
obowiązującymi kryteriami oceny i uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
Kryteria oceny zostały przygotowane w taki sposób by nie odnosiły się do właściwości potencjalnego
wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Poszczególnych kryteriom oceny nadaje się następujące wagi punktowe:
● cena netto zamówienia – 80%
● termin realizacji zamówienia – 20%

a) Cena netto zamówienia - waga 80% - sumy możliwych do zdobycia punktów – 80 pkt.
Obliczana według wzoru:
Wp = [(Cmin / Cb) x 80], gdzie:
Wp – wartość wynik w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena za wykonanie całości zamówienia netto spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena za wykonanie całości zamówienia netto oferty badanej
Opis stosowania kryterium: W ramach tego kryterium liczba uzyskanych punktów będzie
zależna od zaproponowanej przez danego oferenta ceny netto, przy czym największą liczbę
punktów otrzyma oferta, której cena jest najniższa spośród wszystkich otrzymanych ofert.
b) Czas realizacji zamówienia - waga 20% - sumy możliwych do zdobycia punktów – 20 pkt.
Obliczana według wzoru:
Wp = [(Tb / Tmax) x 20], gdzie dla kryterium “Czas realizacji zamówienia”:
Wp - oznacza wynik uzyskany w tym kryterium
Tb - oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą tym kryterium
Tmax - oznacza najwyższą ilość punktów uzyskanych w tym kryterium spośród ofert
nieodrzuconych.
Opis stosowania kryterium:
Wartość parametrów Tb oraz Tmax oparta jest o poniższe przedziały:
Realizacja zamówienia od 12.09.2017 do 15.09.2017 do włącznie - 0 pkt;
Realizacja zamówienia od 5.09.2017 do 11.09.2017 włącznie - 5 pkt;
Realizacja zamówienia do 4.09.2017 włącznie - 10 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca warunki
formalne opisane w pkt VI.
VIII. Kontakt z Zamawiającym.
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Wszelkich informacji dotyczących warunków zapytania ofertowego przedstawiciele Zamawiającego
udzielają pod adresem e-mail: przetargi-wawa@techland.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia dodatkowych informacji do czasu przesłania
przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności podpisanego przez osobę uprawnioną do
reprezentowania podmiotu, w szczególności gdy mogłaby zostać ujawniona tajemnica handlowa lub
wewnętrzne procedury Zamawiającego (dopuszczalna forma: skan).
IX. Klauzule dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielania zamówienia ze względu na
niewystarczające środki finansowe.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Po zakończeniu postępowania Zamawiający upubliczni jego wynik zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi.
4. W razie niejasności w otrzymanych ofertach, które mogłyby mieć wpływ na wybór Oferenta,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia wyjaśnień/uzupełnień do
oferty. Wezwanie do złożenia uzupełnień zostanie wysłane do Oferenta drogą mailową. Na złożenie
uzupełnień Oferent będzie miał 3 dni robocze. W przypadku niejasności, Zamawiający będzie równo
traktował wszystkich Oferentów. W przypadku, gdy tylko jedna Oferta będzie wymagała
wyjaśnień/uzupełnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo nieinformowania pozostałych Oferentów o
przesłaniu wezwania do uzupełnienia Oferty.
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Załącznik 1. Formularz oferty
Działanie:
Sektorowe programy B+R
Wniosek nr: POIR.01.02.00-00-0136/17
Tytuł projektu: Opracowanie technologii pełnego streamingu wraz z systemem żyjącego świata na
potrzeby gier Action-RPG z otwartym światem.

Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1
złożony w odpowiedzi na ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu do rejestracji i
realizacji dźwięku w studiu i w warunkach pozastudyjnych umożliwiających tworzenie
zaawansowanych systemów udźwiękowienia gry.
Adres przesłania formularza ofertowego za pośrednictwem poczty elektronicznej:
przetargi-wawa@techland.pl

1. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………………………………….…………………….
Adres: …………………………………………………………………………………….…………...
Telefon/faks ...........................................................................................................................................
NIP: ………………………………..
2.a Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę:
cena za całość realizacji zamówienia netto: ……………………………………………………. zł
cena za całość realizacji zamówienia brutto: …………………………………………………… zł
w tym podatek VAT: stawka ..….%, tj. ……………………………. zł
słownie brutto: ………………………………………………………………………………..,
2.b. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie:
□ Zgodnym z zapytaniem ofertowym tj. do
□ Wcześniejszym niż wynikającym z zapytania ofertowego tj. do …………..
Do Załącznika nr 1 należy dołączyć dokument wyszczególniający cenę poszczególnych elementów
zamówienia i usług składających się na niniejsze zamówienie.
3. Termin ważności oferty
Przedstawiona oferta jest ważna ……………………………………….. (nie mniej niż 21 dni).
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4. Oświadczenia
Oświadczam w imieniu podmiotu, który reprezentuję / reprezentujemy, że:
1. Określone w pkt. 2 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
2. Zapoznałem się / zapoznaliśmy się i akceptuję / akceptujemy warunki realizacji zamówienia, w tym
zakres oraz termin wykonania.
3. Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem
ofertowym.
4. Podmiot posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Podmiot nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest
ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem
komisarycznym lub sądowym;
Prawdziwość powyższych danych oraz wszystkich wymaganych załączników przedłożonych do Oferty
potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej oraz kontraktowej.
5. Załączniki do oferty
Do niniejszej oferty załączono:
□ Oświadczenie (m.in. o braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie oraz zachowaniu
poufności) zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego;
□ Oświadczenie dot. zrealizowanych dostaw/usług/robót w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
□ Dodatkowy załącznik uwzględniający specyfikację/parametry techniczne przedmiotu zamówienia
(załącznik uwzględniający minimalne parametry techniczne wynikające z treści zapytania).

…………………………
(miejscowość)

……………..………
(data)
…………………………...……………………….……
(podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 – Oświadczenia
…………….., …/…/2017r.
(miejscowość, data)
Działanie:
Sektorowe programy B+R
Wniosek nr: POIR.01.02.00-00-0136/17
Tytuł projektu: Opracowanie technologii pełnego streamingu wraz z systemem żyjącego świata na
potrzeby gier Action-RPG z otwartym światem.

Oświadczenia oferenta - do zapytania ofertowego nr 1
złożone w odpowiedzi na ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu do rejestracji i
realizacji dźwięku w studiu i w warunkach pozastudyjnych umożliwiających tworzenie
zaawansowanych systemów udźwiękowienia gry.
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………………………………….…………………….
Adres: …………………………………………………………………………………….…………...
Telefon/faks .............................................................................................................................
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………..………………………………..………………………………..
Świadomy wymagań/zapisów wynikających z treści zapytania ofertowego nr 1 oświadczam, w
imieniu podmiotu, który reprezentuję, że:
●

Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

●

Zobowiązuje się do zachowania poufności w obszarze prowadzonego postępowania
ofertowego, w tym nieujawniania osobom trzecim/postronnym informacji uzyskanych od
Zamawiającego w toku trwania postępowania.

●

Określone formularzu ofertowym wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
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●

Zapoznałem się / zapoznaliśmy się i akceptuję / akceptujemy warunki realizacji zamówienia
wynikające z zapytania ofertowego, w tym zakres oraz termin wykonania przedmiotu
zamówienia.

●

Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
zapytaniem ofertowym.

●

Podmiot posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

●

Podmiot nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość
nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte
zarządzeniem komisarycznym lub sądowym;

Prawdziwość powyższych danych oraz wszystkich wymaganych załączników przedłożonych do Oferty
potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej oraz kontraktowej.

…………………………
(miejscowość)

……………..………
(data)
…………………………...……………………….……
(podpis wykonawcy)
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