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ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
z siedzibą: ul. 11 Listopada 20. 42-500 Będzin
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza
składającego się z 2 czujników wraz z montażem.
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

35125100-7 - czujniki
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz

z ich montażem:

IV.

serwisu w tracie użytkowania czujników,

2.

Zapewnicnic usługi monitoringu
mowa w pkt i:

w

Prezentacja w ramach udostępnionej przez Wykonawcę aplikacji mobilnej wyników
pomiarów;

4.

Prezentacja W ramach prowadzonej przez Wykonawcę ogólnodostępnej platformy
internetowej Wyników pomiarów:

5.

Umożliwienie udostepnienia
Zamawiającego;

6.

Przekazanie Zamawiającemu miesięcznych raportów prezentujących Wyniki pomiarów.

i

wyników

pomiarów

na

stronie

@

których

internetowej

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oczekiwana przez Zamawiającego funkcjonalność systemu wraz z minimalnymi wymogami
sprzetowymi i funkcjonalnymi stawianym urządzeniom składowym:
]. Komunikacja z serwerem wykonawcy gromadzącym i udostępniającym informacje z czujnikow
za pomocą sieci Wi-Fi lub GSM (sposób przesyłu informacji zostanie pisemnie uzgodniony
z wykonawcą w trakcie instalacji w wybranych lokali7acjach uzgodnionych z Wykonawcą tak aby
maksymalnie zoptymalizować pomiar).
Miejsca montażu czujników wskaże Zamawiający. W przypadku nicmozności instalacji czujnika
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy istnieje
możliwość montażu W innej lokalizacji, po jej uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ilość czujników: 2 sztuki
2.

'

Urządzenie pomiarowe musi mpewnic' następujące pomiary
pomiar temperatury;

:

' pomiar wilgotności powietrza;
' pomiar ciśnienia atmosferycznego

nad poziomem morza. przeliczony z wartości podawanych
przez urządzenie z uwzględnieniem wysokości na jakiej zostanie zamontowany;
' pomiar stężenia pyłów PM 25;
' pomiar stężenia pyłów PM 10.
(zaproponowane urządzenie może mierzyć inne dodatkowe parametry nie wymagane przez
Zamawiajacego).
3. Wykonawca musi zapewnić bezpłatny dostęp do ogólnodostępnej platformy informacyjnej
wizualizujacej wyniki pomiarów opisanych w pkt 2 w czasie rzeczywistym.
4. System musi zapewniać comiesięczne raporty wliczone w cenę.
5. Stopień ochrony urzadzeń musi być co najmniej na poziomie IP 32.
6. Wykonawca musi udostępnić darmowa aplikację mobilna. prezentującą wyniki pomiarów
w czasie rzeczywistym dostępna dla minimum 2 systemów Android i IOS.
7. Informacja Z czujnikow musi przedstawiać zebrane dane pomiarowe zgodnie z europejskim
wskaźnikiem jakosci powietrza CAQI (Common Air Quality Index), Wspólny Indeks Jakości
Powietrza. Prezentacja tych danych musi być przedstawiona w serwisie www oraz aplikacji
mobilnej.
8. Aplikacja mobilna musi być wyposażona w prezentację lokalizacji czujników za pomocą mapy
np. map Google lub równoważnych. Aplikacja mobilna musi lokalizując położenie odbiornika
proponować prezentację wyników pomiarów z najbliższego do jego położenia czujnika/czujników,
9.Wcryfrkacja działania czujnika bedzie polegała na zaprezentowaniu Zamawiającemu przez
Wykonawcę na ogólnodostępnym portalu odczytu danych z czujnika już zamontowanego,
zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.
10. Wykonawca umożliwi udostepnienie wyników pomiarów na stronie intemetowej
Zamawiającego poprzez przekazanie Zamawiającemu danych, które to umożliwia (gotowy kod.
który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego). Przekazanie nastąpi
na zadanie Zamawiajacego _ w terminie 3 dni od zgloszenia żądania.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: dostawa i montaż czujników do 15 lutego 2019
roku, serwis i monitoring przez cały okres uzytkowania urządzeń tj. do dnia 31 grudnia 2019
roku.

V.

Vl. Warunki udzialu w postępowaniu
Wykonawca musi spelniac następujące warunki:
~
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy ~ w tym okresie, minimum 2 dostawy wraz z montażem
i monitoringiem minimum 2
urządzeń pomiarowych o parametrach nie gorszych niż w opisie
przedmiotu zamówienia.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
l. Wszystkie wartości cenowe określone beda w złotych polskich PLN. a wszystkie platności
będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2. Cenę ofertowa należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
z zastosowaniem przybliżenia dziesietnego.
w
Zaoferowana cena musi być podana liczba oraz slownie.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
5. Podana w ofercie cena brutto z należytym podatkiem VAT zostanie ustalona na caly okres
obowiązywania umowy nie podlega podwyższeniu ani waloryzacji.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
]. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzcżen w całości warunków
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem

nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylkojedna, ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Naniesicnie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiazuje go do złożenia podpisu
7.
8.
9.

w każdym miejscu dokonania zmiany.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ll ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z póżn. zm.) rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej infonnacjc techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne infomacje posiadające wartość gospodarcm co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzezenia dot. zakazu udostępniania

informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia
bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu
Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. lll CZP 74 /05). Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie skladania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. zastrzegł. że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane
z przedmiotowym zamówieniem.

x. ZAWARTOŚÓ OFERTY
Wypełniony i podpisany formulam ofertowy na druku lub według druku stanowiącym

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- Wykaz dostaw

Uwagi:
1. Formularz ofertowy, wykaz dostaw należy złożyć w języku polskim.
2. Dokumenty musza być podpisane przez osobę / osoby upowaznionc do reprezentowania
wykonawcy. W przypadku podpisania dokumentów i wykazów przez inne osoby Wykonawca musi
przedłożyć pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie.
XI. KRYTERlAl SPOSÓB OCENY OFERT
I. Do oceny będzie brana pod uwagę najnizsza cena brutto:
za dostawę i montaż 2 czujnikow oraz rozpoczecie udostępniania danych z czujników
za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji Wykonawcy.
- za zapewnienie uslugi monitoringu i serwisu w trakcie użytkowania czujnikow, prezentacje
w ramach udostępnionej przez Wykonawcę aplikacji mobilnej wników pomiarów, prezentacje
w ramach prowadzonej przez Wykonawcę ogólnodostępnej platformy internetowej wyników
umożliwienie udostępnienia wyników pomiarów na stronie internetowej
pomiarów,

Zamawiającego, przekazanie Zamawiającemu miesięcznych raportów prezentujących wyniki
pomiarów - za 10 miesięcy.
2. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą
sumę cen brutto
spośród wszystkich rozpatrywanych i nicodrzuconych ofert.
3. W sytuacji kiedy zostana złożone oferty Z taka sama ceną Zamawiający zaprosi tych
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy zlozyc' na lub według druku stanowiącym załącznik nr l do 7apytania w Urzędzie
Miejskim w Będzinie. ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej. drogą korespondencyjną (liczy się
data wpływu) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie Wydział Ochrony Środowiska
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 21]
w kopercie z dopiskiem określającym nazwe zadania lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

ekologia@um.bedzin.pl

Termin przesyłania ofert do dnia 25.01.2019 r.
XIII. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA
Zamawiajacy dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawca, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień
dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupclnicnia dokumentów, jak
również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia
realizacji umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia

postepowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
w przypadku gdy wybrany pierwotnie wykonawca odstąpi od podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postepowania bez podania
przyczyny, atakże do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru oferty.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.
Załączniki:
1.
Formularz ofertowy
2. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
3. Wzór umowy
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