
Logo Uczelni lub projektu  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach ………………………… . 

WH/ZO/001/2020 

sygnatura                          Toruń, dnia 7.01.2020r 

 

 

 

Wykonawcy 

wg rozdzielnika 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 Ustawy. 

 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  

REGON: 000001324, NIP: 879-017-72-91 

Osoba do kontaktu: 

Przemysław Żywiczyński, tel. 602 670 373 , adres poczty elektronicznej: przemek@umk.pl; 

 

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU 

1. Projekt pn. „Pantomima w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne aktów mimezy cielesnej” 

Nr umowy o dofinansowanie: 2017/27/B/HS2/00642 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt pozwalający na zastosowanie technologii do analizy ruchu (ang. motion 

capture), którego zakup jest niezbędny do poprawnej realizacji eksperymentów w grancie Opus finansowanym 

przez Narodowe Centrum Nauki „Pantomima w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne 

aktów mimezy cielesnej” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

IV. TERMINY 

1. Termin składania ofert: 1.02.2020 , do godziny 18:00 . 

2. Termin realizacji zamówienia: 14.02.2020. 

3. Termin związania ofertą: 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru usługi. 

5. Termin oraz miejsce rozstrzygnięcia zapytania: 5.02.2020, godzina 10:00, Collegium Maius Wydział 

Humanistyczny UMK ul. Fosa Staromiejska 3/pok. nr 118A 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryterium I: cena oferty (brutto) - waga 60 % 

Kryterium II: wymagania sprzętowe 40% 

Oferty oceniane będą punktowo. 

Cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem 

zamówienia. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Łączna liczba punktów przyznanych dla danej 

oferty stanowi suma punktów przyznanych w obu kryteriach. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące:  

1.posiadania uprawnień do dystrybucji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencjonowaną stronę internetową 

odsyłającą do sklepu internetowego pozwalającego na zakup sprzętu będącego przedmiotem niniejszego zapytania 
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ofertowego. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wg reguły: spełnia/nie spełnia. 

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Oferta sporządzona na wzór (formularza oferty) stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1.nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2. złożone oferty nie spełniają warunków udziału w postępowaniu  

3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym  

 

IX. FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (skan oferty wraz z załącznikami) na adres poczty 

elektronicznej: przemek@umk.pl Adres email osoby kontaktowej - kierownika projektu grantowego OPUS - dr. 

hab. Przemysława Żywiczyńskiego, prof. UMK. 

 

X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED 

ZAWARCIEM UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie 

podanych kryteriów wyboru.  

2. Wykonawcy, którzy nie zostaną wybrani, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na 

zapytanie.  

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. nr 1: opis przedmiotu zamówienia 

Zał. nr 2: formularz oferty  

 


