
 
 
      

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności w firmie Łukasz Lis Pipe 

Control” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty: 
 
 
 
RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy 
 
Dane zamawiającego: Łukasz Lis Pipe Control, Gorliczyna 675, 37-200 Przeworsk 
 
NUMER PROJEKTU: RPPK.01.04.01-18-0055/17 
 
POWIAT-lokalizacja projektu: przeworski 
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Przenośny system do telewizyjnej inspekcji kanalizacji 
 
1. Wózek jezdny współpracujący z kamerą Full HD 
• Od średnicy Dn 150 do minimum Dn 1500; 
• Elektryczny pantograf;  
• Auto poziomowanie;  
• Czujnik pomiaru nachylenia;  
• Wózek skrętny, napęd poprzez dwa niezależne silniki 
• Waga min. 20kg 
 
2. Uchylna i obrotowa kamera Full HD nie mniej niż 1920x1080:  
• Uchylna na boki, zakres widoczności ±150°; 
• Obrót głowicy ciągły bez ograniczeń; 
• Ciągła orientacja pozioma obrazu  
• Wbudowane oświetlenie LED min. 12szt, dla całego zakresu pracy kamery 
• Czułość świetlna maks. 0,5 lux 
• System laserowego pomiaru deformacji;  
• System pomiaru średnicy;  
• Automatyczny powrót głowicy do pozycji wyjściowej; 
• Zoom optyczny x10; 
• Zoom cyfrowy x12;  
 
3. Wózek jezdny współpracujący z kamerą Full HD 
• Od średnicy minimum Dn100 do Dn200:  
• Czujnik pomiaru nachylenia;  
• Auto poziomowanie;  
• Wózek skrętny, napęd poprzez dwa niezależne silniki 
• Waga min. 8kg 
  
4. Jednostka sterująca:  
• Jednostka zarządzająca kamerami cyfrowymi oraz windą kablową:  
• Złącze umożliwiające podłączenie komputer;  
• Tekst generator w języku polskim;  
• System umożliwiający współprace z oprogramowaniem do inspekcji kanalizacji.  
 
5. Stacjonarna winda kablowa z kablem kamery:  
• Elektroniczny licznik długości kabla;  
• Awaryjny STOP;  



 
• Wychylne ramie prowadzące kabel w zakresie min. 120° 
• Bezobsługowe elektryczne złącze obrotowe bębna;  
• Mechanizm automatycznego nawijania kabla podczas zwijania;  
• minimum 300m kabla kamery obsługujący tryb Full HD 
• obraz kamery przesyłany poprzez zintegrowany światłowód z kablem;  
• Możliwość wykonywania inspekcji pionowych i poziomych.  
 
6. Zasilanie:  
• Rozdzielnica elektryczna;  
• Zabezpieczenie poszczególnych obwodów elektrycznych;  
• Zasilanie Elementów 24v.  
 
7. Komputer:  
• Komputer przemysłowy: - Obudowa przemysłowa; - Monitor LCD nie mniej niż 17 cali przemysłowy :-
oprogramowanie do inspekcji tv, 4:3; - Drukarka; - Nagrywarka; - Klawiatura i mysz; - Ups. 
 
 
Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
 

KOD CPV:   42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia  

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2018r. 
 
KRYTERIA OCENY OFERT, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 
Punkty za kryteria oceny będą przyznawane następująco: 
 
Kryterium 1 – Cena – waga 60 pkt. 
Sposób przyznawania punktacji: (najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej) x 60 pkt. 
 
Kryterium 2 – Okres gwarancji – waga do 20 pkt. 
Sposób przyznawania punktacji:  
- gwarancja od 24 miesięcy – 20 pkt. 
- gwarancja do 24 miesięcy – 15 pkt. 
- gwarancja do 12 miesięcy – 10 pkt. 
 
Kryterium 3 – Czas reakcji serwisowej – waga 20 pkt. 
Sposób przyznawania punktacji: Sposób przyznawania punktacji: (najkrótszy zaoferowany czas reakcji 
/czas reakcji z oferty badanej) x 20 pkt. 
 
Pod pojęciem czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach 
zegarowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego informacji o awarii 
przedmiotu zamówienia do przyjazdu pracownika Zamawiającego i podjęcia działań w celu usunięcia 
awarii. 
 
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. 
 
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów. 
 
Nie będą rozpatrywane oferty:  
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia 
- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu 
- złożone po terminie składania ofert 
 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
- nazwę i adres oferenta 
- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 
- termin dostawy przedmiotu zamówienia 



 
- pisemne poświadczanie(referencje) od zamawiających o dostawie sprzętu do inspekcji tv o wartości 
1 000 000 zł (jeden milion złotych 00/100) netto każdy,  w okresie ostatnich 3 lat  
- czas reakcji serwisowej 
- okres gwarancji 
- wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN) 
- termin ważności oferty 
- podpis i pieczęć oferenta 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania 
przyczyny. 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
05.02.2018 do godziny 15:00 
osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:  
Łukasz Lis Pipe Control, Gorliczyna 675, 37-200 Przeworsk 
 
OSOBA DO KONTAKTU: Łukasz Lis nr tel. 607 977 675 
 
WARUNKI ZMIANY UMOWY:  
Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia w formie aneksu. 
 
INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 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: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 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. 

 
 


