
 

 
 
Zamówienie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
pn.: „Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni 
palnej”, nr umowy DOB-BIO10/11/02/2019 

 
 
Załącznik nr 2 
do Regulaminu postępowania dotyczącego zamówień w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, których 
wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku od towarów i usług. 
 
 
   Warszawa, dnia 30-03-2022 
Zakład Badania Przyczyn Pożarów 
 i Rozpoznawania Zagrożeń SGSP 
      nazwa jednostki organizacyjnej 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
I. Zamawiający: 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, 
Nazwa komórki organizacyjnej: Zakład Badania Przyczyn Pożarów i Rozpoznawania Zagrożeń 
Adres: Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 
e-mail:  mwolinski@sgsp.edu.pl 

 
Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 
złotych (bez podatków od towarów i usług)/ wyłączonego ze stosowania ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, zapraszamy do złożenia oferty na: 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiot zamówienia: 
dostawa 1 sztuki kamery szybkiej, zgodnej z poniższą specyfikacją: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery szybkiej o parametrach użytkowych nie gorszych niż 
kamera Eo Sens Quad1.1 S mono, a więc rejestrującej co najmniej 2500 kl/s z rozdzielczością 1280 x 
864 i czasem rejestracji ok. 5 s, z odpowiednim oprogramowaniem sterującym.  
Kamera powinna umożliwiać rejestrowanie zjawisk w laboratorium (z odległości 1 – 2 m) oraz w 
warunkach poligonowych (z odległości 50 m). Kamera powinna być wyposażona w system 
automatycznego wyzwalania. Kamera powinna być wyposażona w akcesoria, jak obiektyw/obiektywy 
realizujące powyższe wymagania (z odpowiednim mocowaniem), system zasilania umożliwiający 
pracę w warunkach poligonowych, statyw, walizka transportowa. 
 
 



III. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2022 
       Okres udzielonej gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia kamery zamawiającemu 
 
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić niżej opisane warunki: 
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków 
W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca winien załączyć do oferty 
najpóźniej przed podpisaniem umowy/ realizacją zamówienia aktualny wydruk/odpisz właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP(w formie skanu), jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert/pełnomocnictwo. 
Warunki udziału w postępowaniu: 
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia na 
podstawie poniższych oświadczeń i dokumentów. 
 
W zapytaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie  
ich najbliższych rodzin.  
 
V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta winna być złożona w postaci elektronicznej (drogą mailową) na jeden z adresów 

poczty elektronicznej: mwolinski@sgsp.edu.pl. 
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. 
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
5) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę winna być 

podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę 
podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów 
rejestrowych załączonych do oferty, Wykonawca powinien załączyć do oferty skan oryginału 
lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa.  
Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien złożyć pełnomocnictwo  
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
VI. Sposób obliczenia ceny oferty. 
Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia, określony w Załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące 
wykonaniu zamówienia, w tym podatek PTU. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do 
1 grosza. 
 
VII. Termin złożenia oferty.  
Ofertę należy złożyć w terminie do 07.04.2022 do godziny 15:00. 
 



VIII. Opis kryteriów oceny ofert. 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria: 
 
Cena ofertowa brutto - 100 %  
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza. 
 
O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców którzy 
złożyli oferty.  
 
X. Osobą/ami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest/są: 
1) dr inż. Marek Woliński – tel.22-56-17-592, e-mail: mwolinski@sgsp.edu.pl (pierwszy kontakt, 
preferowana osoba do kontaktu) 
 
XI. Informacje dodatkowe. 
1. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, 
postępowanie zostanie unieważnione.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
Załączniki: 
1) Klauzula informacyjna; 
 
*niepotrzebne skreślić 
**jeżeli dotyczy 


