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Świdnica, 05.08.2016 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dot. dostawy specjalistycznego skanera do ksiąg 

 
w ramach projektu: „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności 
luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza 
i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej 
i społecznej” Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem Prawa zamówień publicznych, 
w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, 
do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

Beneficjent (Zamawiający)dokonuje wszystkich wydatków w ramach projektu, w sposób celowy, 
oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz 
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, jak również zgodnie z zasadami 
konkurencyjności, równego traktowania i zasadą jawności. 

 

CZĘŚĆ I 
Informacje ogólne 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. św. Trójcy 

w Świdnicy 

Pl. Pokoju 6 

58-100 Świdnica 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami 
jest: 
p. Bożena Pytel 
tel. kom. 733-44-55-32 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup specjalistycznego skanera do ksiąg wraz z potrzebnym 
oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i normami oraz wytycznymi Zamawiającego.  
 
3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY: 
3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich Oferent zażąda w związku 
z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego.  
3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN liczbowo i słownie.  
 
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 
4.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów 
oceny ofert wraz z przyporządkowanymi wagami, wyrażonymi w %: 
• cena brutto oferty  – 100%, 
4.2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, wyliczonych 
w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.). 
Punkty za kryterium: cena brutto oferty zostaną obliczone według następującego wzoru: 
 

 
4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową liczbę punktów. 
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CZĘŚĆ II 

Informacje dotyczące składania ofert 

1. Opis sposobu przygotowania oferty:  
Zaleca się, żeby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym 
w Załączniku nr 1.  

2. Termin i miejsce składania ofert 
Oferty należy dostarczać do 2016-08-11, godzina 12.00, do siedziby Zamawiającego, tj. pl. Pokoju 6, 
58-100 Świdnica lub mailem na adres kosciol-pokoju@wp.pl. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską 
liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  

3. Wybór oferenta 
Zamawiający wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 
kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu, tj. ceny.  

4. Ilość składanych ofert 
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Ogłoszenie wyników postępowania 
Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego lub 
wysłane do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. 
 
Projekt korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach 
funduszy EOG i funduszy norweskich. 
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Załącznik nr 1 

 
 

…................................................. 
(nazwa, adres Oferenta) 

FORMULARZ OFERTY  

Nawiązując do zapytania ofertowego  
dot. dostawy specjalistycznego skanera do ksiąg 

realizowanego w ramach projektu: „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności 
luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę 
plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej” 

oferuję wykonanie przedmiotu zapytania w cenie łącznie brutto: ………………………………….……………….………… PLN  

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..), 

w tym: 

Przedmiot Ilość (szt.) Koszt brutto (PLN) 

Skaner 1  

Komputer zarządzający skanerem 1  

Monitor do zastosowań graficznych 1  

RAZEM:  

 

 

SKANER 
 

Model: …………………………………………………………………………….………………  

Producent: …………………….………………………….……….……………………….…… 

NAZWA ELEMENTU OPIS TAK/NIE 

Obszar skanowania Min. format A2 (635x460 mm)  

Kołyska książkowa Kołyska z płytą szklaną.  
Możliwość skanowania ksiąg o grubości grzbietu nie większej niż 35 cm. 

 

Rozdzielczość Optyczna, min. 600x600 ppi  

Tryb skanowania Kolor (ok. 24 bit),  skala szarości (ok. 8 bit)  

Szybkość skanowania Do ok. 5 sekund  

Formaty plików wyjściowych Min. PDF, TIFF, JPEG, PNG, wielostronicowy TIFF  

Oświetlenie zimne światło, bez promieniowania UV oraz IR, zapalane tylko podczas skanowania, 
oświetlanie tylko aktualnie skanowanego fragmentu, możliwość skanowania przy świetle 
dziennym bez wpływu na jakość skanowania 

 

Oprogramowanie W języku polskim i angielskim. Funkcje m.in.: 
- wybór trybu i rozdzielczości skanowania 
- sterowanie ostrością, polepszanie kontrastu, prostowanie obrazu, korekcja krzywizny 

kart 
- tworzenie z jednego skanu wielu plików o różnych formatach 

 

Gwarancja Min. 12 miesięcy  
……..... m-cy 

WYPOSAŻENIE 

Przyciski nożne – umożliwiające skanowanie  

Podstawa (stół) – dedykowana pod skaner w przypadku jego braku w standardowym zestawie  

Pełne okablowanie zestawu skanera z wyposażeniem  
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Komputer zarządzający 
skanerem 

Model:  …………………………................................................. 

Producent: ……………………………………………………………………. 

 z wydajną kartą graficzną 

 procesor 64-bit 

 pamięć operacyjna min. 16 GB 

 zainstalowany dysk min 2000 GB 

 min. 3 porty USB 3.0 

 system operacyjny - zawiera pakiet biurowy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza 
danych, program do tworzenia prezentacji, program graficzny, program do obsługi 
poczty elektronicznej; możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy 
w wypadku odcięcia dopływu prądu, możliwość automatycznej instalacji 
komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), możliwość zdalnej instalacji 
komponentów 

 klawiatura, mysz 

 

Gwarancja min. 12 miesięcy 
……..... m-cy 

Monitor do zastosowań 
graficznych 
 

Model:  …………………………................................................. 

Producent: ……………………………………………………………………. 

 ekran nie mniej niż 23 cale, LCD 

 gamut barwowy min. 99% AdobeRGB 

 rozdzielczość obrazu ok. 2560x1440 pikseli 

 kontrast 1000:1 

 gniazda wejściowe – nie mniej niż: 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 1xD-SUB 

 wbudowany hub USB 

 

Gwarancja min. 36 miesięcy 
……..... m-cy 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 
Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej 
przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym 
zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.  
 
 
 
 
.............................., dnia .............………………….  ........................................................... 
  (podpisy upoważnionych przedstawicieli Oferenta) 
 



 

  

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych 

1 

 

Załącznik nr 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

do zapytania ofertowego dotyczącego  
dostawy specjalistycznego skanera do ksiąg 

 
w ramach projektu „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy 
poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu 
zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej” 

 
Przedmiotem zamówienia jest skaner umożliwiający skanowanie zabytkowych ksiąg, wraz z potrzebnym 
oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem. 

SPECYFIKACJA: 

SKANER 

 

NAZWA ELEMENTU OPIS 

Obszar skanowania Min. format A2 (635x460 mm) 

Kołyska książkowa Kołyska z płytą szklaną.  
Możliwość skanowania ksiąg o grubości grzbietu nie większej niż 35 cm. 

Rozdzielczość Optyczna, min. 600x600 ppi 

Tryb skanowania Kolor (ok. 24 bit),  skala szarości (ok. 8 bit) 

Szybkość skanowania Do ok. 5 sekund 

Formaty plików wyjściowych Min. PDF, TIFF, JPEG, PNG, wielostronicowy TIFF 

Oświetlenie zimne światło, bez promieniowania UV oraz IR, zapalane tylko podczas skanowania, oświetlanie tylko 
aktualnie skanowanego fragmentu, możliwość skanowania przy świetle dziennym bez wpływu na 
jakość skanowania 

Oprogramowanie W języku polskim i angielskim. Funkcje m.in.: 
- wybór trybu i rozdzielczości skanowania 
- sterowanie ostrością, polepszanie kontrastu, prostowanie obrazu, korekcja krzywizny kart 
- tworzenie z jednego skanu wielu plików o różnych formatach 

Gwarancja Min. 12 miesięcy 

WYPOSAŻENIE 

Przyciski nożne – umożliwiające skanowanie 

Podstawa (stół) – dedykowana pod skaner w przypadku jego braku w standardowym zestawie 

Pełne okablowanie zestawu skanera z wyposażeniem 

Komputer zarządzający 
skanerem 

 z wydajną kartą graficzną,  

 procesor 64-bit,  

 pamięć operacyjna min. 16 GB,  

 zainstalowany dysk min 2000 GB 

 min. 3 porty USB 3.0 

 system operacyjny - zawiera pakiet biurowy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, 
program do tworzenia prezentacji, program graficzny, program do obsługi poczty elektronicznej; 
możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy w wypadku odcięcia dopływu 
prądu, możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), 
możliwość zdalnej instalacji komponentów 

 klawiatura, mysz 

Gwarancja min. 12 miesięcy 
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Monitor do zastosowań 
graficznych 
 

 ekran nie mniej niż 23 cale, LCD,  

 gamut barwowy min. 99% AdobeRGB 

 rozdzielczość obrazu ok. 2560x1440 pikseli 

 kontrast 1000:1 

 gniazda wejściowe – nie mniej niż: 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 1xD-SUB 

 wbudowany hub USB 

Gwarancja min. 36 miesięcy 

 

Wykonawca zapewnia transport, instalację i konfigurację oraz szkolenie dotyczące obsługi skanera. 

TERMIN REALIZACJI: do 30 dni od daty zawarcia umowy.
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

UMOWA 

zawarta w Świdnicy w dniu ……………………..……., pomiędzy: 
Parafią Ewangelicko - Augsburską pw. Św. Trójcy, Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica 
reprezentowaną przez ks. bpa Waldemara Pytla, proboszcza parafii,  
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  
a 
……………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez .......................,  
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa specjalistycznego skanera do ksiąg.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, będących przedmiotem umowy zgodnie z następującymi 
dokumentami: 
a) Załącznikiem nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, 
b) Postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia fabrycznie nowe i wolne od wad. 

§2 
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot umowy wymieniony w § 1, do wskazanych przez 
Zamawiającego pomieszczeń w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. 

2. Przedmiot umowy pozostawiony poza wskazaną w ust. 1 lokalizacją uważa się za dostarczony niezgodnie 
z umową. 

3. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy na 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 3 
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
............................... brutto (słownie...................................................................................).  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół 
odbioru. 

3. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawiać na:  
Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. Św. Trójcy w Świdnicy, Pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica 
NIP 884-17-33-917 

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca usunie wady 
na własny koszt w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego faksem lub 
pocztą e-mailową. Jeżeli wady nie da się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego 
sprzętu, spełniającego parametry wskazane w ofercie Wykonawcy. 

2. W przypadku awarii naprawa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w czasie 96 godzin od momentu 
zgłoszenia; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy. 
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§ 5 
KARA UMOWNA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto 
umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, niezależnie od poniesionych przez Zamawiającego kosztów i strat. 

2. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy 
karą umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  

3. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, 
o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze 
przedmiotu umowy w terminie 5 dni kalendarzowych na koszt własny. 

5. W przypadku zwłoki w usunięciu błędów i usterek, o których mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony do terminu dostarczenia prawidłowo wykonanych egzemplarzy 
przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

6. Kary umowne, o których mowa powyżej, będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku przekroczenia terminów wskazanych 
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 6 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, w przypadku wystąpienia  
okoliczności nie przewidzianych w niniejszej umowie i uniemożliwiających lub znacznie utrudniających 
prawidłową realizację umowy. 

2. Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 
wykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim bezskutecznym (pisemnym) wezwaniu do 
właściwego wykonania umowy. 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

2. Wszelkie spory wynikłe podczas wykonania niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli 
nie będzie to możliwe to rozstrzygać je będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną częścią umowy jest oferta sporządzona i złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 
stanowiąca załącznik nr 1. 

4. Zamawiający informuje, ze umowa realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014 oraz ze środków krajowych. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
Zał.  
1. Oferta  
2. Opis przedmiotu zamówienia 


