
 

 

Kielce, 20.05.2022 r. 

Znak: BSC-I.042.3.2019 
 
 

Urząd Miasta Kielce  

Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City 

w imieniu Gminy Kielce,  

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT  
 

Na zakup i dostawę nagród w konkursie „Namierzamy drzewa” 

 
I. Podstawa prawna. 

Zamówienie realizowane jest w oparciu o przepisy art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (tj. Dz.U.2020.1740 ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 

29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Miasta Kielce. Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro wyrażonej w PLN. 

II. Dane Zamawiającego. 

1. Zamawiający (zwany również Kupującym): 

Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343. 

2. Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania 

Zrównoważonym Rozwojem - Smart City, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6. 

3. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: 

Kamila Bałchanowska, tel. +48 41 36 76 100, e-mail: kamila.balchanowska@um.kielce.pl 

Maria Wierzchowska-Bańka ,tel. +48 41 36 76 100, e-mail: maria.wierzchowska@um.kielce.pl 

(w godzinach pracy Urzędu Miasta Kielce: 7:30 do 15:30). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagród w konkursie „Namierzamy drzewa” 

realizowanym w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego 

w ramach audytu miejskiego” (projekt wybrany do realizacji w konkursie Ministerstwa Inwestycji 

i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”), 

Pomoc Techniczna 2014-2020: 

1) Słuchawek bezprzewodowych nausznych – 32 szt.; 

2) Smartbandów - 17 szt.; 

3) Smartwach’y - 3 szt.  
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1. „ZAKUP I DOSTAWA SŁUCHAWEK BEZPRZEWODOWYCH NAUSZNYCH”. 

1.1 Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa słuchawek bezprzewodowych renomowanych firm. 

Z uwagi na funkcjonowanie na rynku asortymentu o zdecydowanie niższej trwałości i rzetelności 

wykonania i estetyki, a jednocześnie deklarujących w swej specyfikacji spełnienie wymaganych 

kryteriów, dopuszcza się zakup słuchawek wśród takich producentów jak: Philips, JBL, Panasonic, Sony, 

Denon, Creative, Pioneer, Steelseries, Logitech posiadających określone parametry: 

- typ bluetooth – minimum 5.0 
- zasięg bezprzewodowy – minimum 5m 
- maksymalny czas pracy – minimum 20h 
- czas ładowania – maksymalnie 2h 
- pasmo przenoszenia – minimalny zakres od 20Hz do 20 000Hz, 
- dynamika  – maksimum 110 dB, 
- regulacja głośności, 
- mikrofon, 
- możliwość składania. 

Oferta dotyczy podania łącznej ceny brutto za 32 szt. słuchawek bezprzewodowych nausznych. 

Wartość zamówienia należy oszacować zgodnie z przewidywanymi kosztami całkowitymi, włączając 

dostawę do siedziby Zamawiającego oraz okres gwarancji wynoszący minimum 24 miesiące.  

1.2 Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

32342100-3 Słuchawki. 

Zamówienie finansowane będzie w całości ze środków publicznych. 

 

2. „ZAKUP I DOSTAWA SMARTBANDÓW”. 

2.1  Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa smartbandów renomowanych firm. Z uwagi 

na funkcjonowanie na rynku asortymentu o zdecydowanie niższej trwałości i rzetelności wykonania 

i estetyki, a jednocześnie deklarujących w swej specyfikacji spełnienie wymaganych kryteriów, 

dopuszcza się zakup smartbandów wśród takich producentów jak: Garmin, Huawei, Garett, Samsung, 

Xiaomi, Acme posiadających określone parametry: 

- typ bluetooth – minimum 5.0, 
- maksymalny czas pracy – minimum 240h, 
- czas ładowania – maksymalnie 2h, 
- wyświetlanie powiadomień ze smartfona, 
- ekran dotykowy, 
- wodoszczelność,  
- pulsometr, 
- krokomierz. 
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Oferta dotyczy podania łącznej ceny brutto za 17 szt. smartbandów. Wartość zamówienia należy 

oszacować zgodnie z przewidywanymi kosztami całkowitymi, włączając dostawę do siedziby 

Zamawiającego oraz okres gwarancji wynoszący minimum 24 miesiące. 

2.1 Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

18520000-0 Wyroby zegarmistrzowskie do użytku osobistego. 

Zamówienie finansowane będzie w całości ze środków publicznych. 

 

3. „ZAKUP I DOSTAWA SMARTWATCHY”. 

3.1  Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa smartwatch’y renomowanych firm. Z uwagi 

na funkcjonowanie na rynku asortymentu o zdecydowanie niższej trwałości i rzetelności wykonania 

i estetyki, a jednocześnie deklarujących w swej specyfikacji spełnienie wymaganych kryteriów, 

dopuszcza się zakup smartwatch’y wśród takich producentów jak: Garmin, Samsung, Apple 

posiadających określone parametry: 

- typ łączności bezprzewodowej – minimum bluetooth, 
- maksymalny czas pracy – minimum 160h 
- menu w języku polskim, 
- możliwość odbierania połączeń, 
- możliwość zmiany motywu tarczy, 
- możliwość płatności zbliżeniowej, 
- możliwość wymiany paska, 
- wodoodporny, 
- monitor snu, 
- pomiar natlenienia krwi. 

Oferta dotyczy podania łącznej ceny brutto za 3 szt. smartwatch’y. Wartość zamówienia należy 

oszacować zgodnie z przewidywanymi kosztami całkowitymi, włączając dostawę do siedziby 

Zamawiającego oraz okres gwarancji wynoszący minimum 24 miesiące. 

3.2 Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

18522000-4 Zegarki na rękę. 

Zamówienie finansowane będzie w całości ze środków publicznych. 

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

ich spełnienia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedający, którzy nie są powiązani kapitałowo i osobowo 

z Zamawiającym oraz Sprzedawcy, którzy nie są wykluczeni z udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 
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V. Opis sposobu wyboru ofert: 

Ocenie podlegać będą tylko oferty Sprzedających, spełniających kryteria opisane w rozdziale IV, 
złożone w sposób określony w rozdziale VI w terminie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2.  

Ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone łącznie dla przedmiotu 
zamówienia. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1) Kryterium cena (C) – 55% 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 55 punktów. 

Punkty w kryterium CENA zostaną naliczone wg wzoru: 

                        C min. 

               C =  ---------- x 100 %                              1 % - 1 punkt 

                        C bad. 

Gdzie: 

C – ilość punktów oferty badanej 

C min. – minimalna cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  

C bad.  – cena brutto oferty badanej, obejmująca całkowite koszty zamówienia  

Wartość punktowa zostanie podana z dokładnością do całości, a zaokrąglenie zostanie dokonane 

zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. 

2. Parametry techniczne (T) – 30% 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali od 0 do 30 punktów. 

a) maksymalny czas pracy powyżej 35h – 5 punktów 

Sprzedający, który zaoferuje słuchawki bezprzewodowe o maksymalnym czasie pracy między 

20h a 35h otrzyma w tym kryterium 0 punktów. 

b) minimalne pasmo przenoszenia poniżej 15 Hz i maksymalne pasmo przenoszenia powyżej 

22 000 Hz – 5 punktów 

Sprzedający, który zaoferuje słuchawki bezprzewodowe nie posiadające minimalnego pasma 

przenoszenia poniżej 15 Hz i maksymalnego pasma przenoszenia powyżej 22 000 Hz otrzyma 

w tym kryterium 0 punktów. 

c) maksymalny czas pracy powyżej 300h – 5 punktów 

Sprzedający, który zaoferuje smartbandy o maksymalnym poniżej 300h otrzyma w tym 

kryterium 0 punktów. 

d) dodatkowy typ łączności bezprzewodowej – 10 punktów 

Sprzedający, który zaoferuje smartwatche:  

- z 1 dodatkowym typem łączności oprócz bluetootha w wymaganej wersji otrzyma w tym 

kryterium 5 punktów, 

- z 2 lub więcej dodatkowymi typami łączności oprócz bluetootha w wymaganej wersji otrzyma 

w tym kryterium 10 punktów. 

e) możliwość odbierania połączeń – 5 punktów 

Sprzedający, który zaoferuje smartwatche nie posiadające możliwości odbierania połączeń 

otrzyma w tym kryterium 0 punktów. 
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3. Dostawa (D) – 15% 

Sprzedający, który zaoferuje czas dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego 

od momentu podpisania umowy  

- do 3 dni otrzyma w tym kryterium 15 punktów, 

- od 4 do 7 dni otrzyma w tym kryterium 10 punktów, 

- od 8 do 11 dni otrzyma w tym kryterium 5 punktów, 

- od 12 do 14 dni otrzyma w tym kryterium 0 punktów. 

 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Sprzedającemu, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną 

według poniższego wzoru: 

Pc = C + T + D 

Pc –  Całkowita liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę; 

C -  Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Cena”; 

T -  Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Parametry 

techniczne”; 

D -  Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Dostawa”; 

Wartość punktowa zostanie podana z dokładnością do całości, a zaokrąglenie zostanie dokonane 

zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. 

5. W przypadku, gdy oferty Sprzedających przedstawią taki sam bilans punktów, za ofertę 

korzystniejszą zostanie uznana oferta z zaoferowaną niższą ceną. 

6. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół. 

VI. Opis sposobu przygotowania, miejsca i sposobu składania ofert. 

1. Zamawiający zastrzega, że Oferent może złożyć tylko ofertę obejmującą wszystkie przedmioty 

zamówienia, o których mowa w pkt. III. 

2. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać do 30.05.2022 r. do godziny 10.00 w formie 

elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, na adres: hsc@kielce.eu z podaniem 

w tytule: „Oferta na zakup i dostawę nagród w konkursie „Namierzamy drzewa”. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminowym złożeniu oferty decyduje data 

i godzina wpływu na skrzynkę mailową hsc@kielce.eu. 

4. Oferty złożone niezgodnie ze sposobem przygotowania i składania ofert nie będą rozpatrywane.  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej, wg załączonego wzoru 

formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1. 

6. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę i nie może zmienić jej treści. W przypadku złożenia 

przez Oferenta więcej niż jednej oferty, spowoduje to ich odrzucenie. 
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7. Oferta oraz załączniki powinny zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione 

do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą 

z postanowień przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i  wariantowych. 

9.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

10.  Oferty złożone są wiążące dla Sprzedawcy przez okres 20 dni. Podpisanie umowy/zamówienia 

nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. 

11.  Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz 

z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego. 

VII. Termin realizacji zamówienia i jego harmonogram. 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia Strony ustalają na dzień zawarcia 

umowy/zamówienia. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się zgodnie ze złożoną ofertą, nie dłużej jednak 

niż  14 dni od daty zawarcia umowy/zamówienia,  

 

VIII.  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Sprzedawcy. 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

1. Formularz oferty, będący Załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego: 

1) o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;  

2) o przedmiocie Umowy; 

3) o spełnieniu wymagań ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

3. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały 

osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statusem i odpisem z KRS). 

 

IX. Dodatkowe informacje. 

1. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu Cywilnego 

i nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku, gdy okaże się, że Sprzedawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia bez podania 

przyczyny, na każdym etapie postępowania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści ogłoszenia oraz załączników 

przed upływem terminu składania ofert. 
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Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Sprzedającego 
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy 


