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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

na zakup i dostawę dronów typu quadrocopter 

 
I. Podstawa prawna. 

 

Zamówienie realizowane jest w oparciu o przepisy art. 701– 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2020.1740), 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, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji 

Społecznej, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6. 

3. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: 

Karol Gadowski, tel. +48 41 36 76 573, e-mail: karol.gadowski@um.kielce.pl 

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

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dronów typu quadrocopter. Zamówienie związane jest 

z realizacją uchwały Rady Miasta Kielce nr LXI/1209/2022 z dnia 2022-05-12 w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej w formie darowizny dla miasta partnerskiego Winnicy w Ukrainie. 

 

Przedmiot zamówienia musi posiadać określone poniżej parametry: 

A. Dron typu quadrocopter – planowana liczba sztuk od 4 do 6 

1. Waga maksymalna 900 gram. 

2. 2 aparaty z matrycami aparatów z przetwornikiem w technologii Complementary Metal-Oxide-

Semiconductor. 

3. Rozdzielczość minimalna aparatu (nr 1) 20 MP i aparatu (nr 2) 12MP. 

4. Minimum 1 obiektyw z możliwością zbliżenia (zoomu, w tym hybrydowego) nie mniejszą niż 

24-krotnego. 

5. System umożliwiający wykrywania przeszkód umożliwiający bezkolizyjny lot. 

6. Akumulator o pojemności minimum 5000 mAh. 



 

7. Deklarowany przez producenta maksymalny czas lotu (bez wiatru) nie mniejszy niż 40 minut. 

 

Zaproszenie do złożenia ofert dotyczy podania ceny jednostkowej brutto dla 1 sztuki przedmiotu 

zamówienia. Wartość zamówienia należy oszacować zgodnie z przewidywanymi kosztami całkowitymi, 

włączając dostawę do siedziby Zamawiającego.  

1.1 Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne 

Zamówienie finansowane będzie w całości ze środków publicznych. 

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

ich spełnienia: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedający, którzy nie są powiązani kapitałowo 

i osobowo z Zamawiającym. 

V. Opis sposobu wyboru ofert: 

Ocenie podlegać będą tylko oferty Sprzedających, spełniających kryteria opisane w rozdziale IV, 
złożone w sposób określony w rozdziale VI. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1) Kryterium cena (C) – 100% 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 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. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (cena 

brutto) 

C bad.  – cena oferty badanej (cena brutto) 

 

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

dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. 

 

2) Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół. 

 

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



 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać do 18.07.2022 r. do godziny 12.00 w formie 

elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, na adres: zagranica@um.kielce.pl 

z podaniem w tytule: „Oferta na zakup i dostawę dronów typu quadrocopter”.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminowym złożeniu zgłoszenia decyduje 

data i godzina wpływu na skrzynkę mailową zagranica@um.kielce.pl. 

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

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

formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1. 

5. 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. 

6. Oferta oraz załączniki powinny zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione 

do reprezentowania podmiotu składającego zgłoszenie, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą 

z postanowień przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

9.  Oferty złożone są wiążące dla Oferenta przez okres 20 dni. Podpisanie Umowy/Zamówienia nastąpi 

w ciągu 5 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. 

10.  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 do 5 dni roboczych od daty zawarcia 

Umowy/Zamówienia. 

 

VIII.  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy. 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

1. Formularz oferty, będący załącznikiem nr 1. 

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

1) o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;  

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. 

 

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Sprzedającego 

 


