Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
Email: basen@mcsir.nowytarg.plk
Nasz znak: MCSiR.2615.13.2015

Nowy Targ, dnia 04.11.2015r.

Zapytanie ofertowe na montaż ekranu LED w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym
Targu.
I.
WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na montaż
ekranu LED w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
1.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
2.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bartosz Ścisłowicz – Dyrektor MCSiR Nowy Targ.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest montaż ekranu LED w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14
w Nowym Targu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany wg następującej specyfikacji oraz i
posiadał następujące parametry techniczne:
1) demontaż starej tablicy wyników;
2) montaż modułów ekranu LED w miejscu starej tablicy wyników:
- zamawiający posiada 48 modułów ekranu LED o wymiarach 640 x 320 mm. raster 10 mm,
- w moduły LED wbudowana jest karta odbiorcza LINSN,
- wymiary istniejącego otworu do zamontowania ekranu LED 3 930 x 2 900 mm,
- wolną przestrzeń należy wypełnić blachą aluminiową pomalowaną na kolor RAL 7012;
3) ułożenie światłowodu pomiędzy ekranem LED a pomieszczeniem spikera
( dł. światłowodu ok. 150 mb ) przy czym prace alpinistyczne zapewnia Zamawiający,
4) dostawa i montaż urządzeń sterujących:
- szafa Rack 19 " wysokość min. 12U,
- komputer sterujący z kartą graficzną z 2 wyjściami i oprogramowaniem do wizualizacji tablicy
wyników meczu hokejowego na ekranie LED,
- dostawa musi zawierać też kartę nadawczą LINSN;

Funkcje oprogramowania do wizualizacji tablicy wyników na ekranie LED:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

informacje o klubie, władzach klubu;
nazwy i logo drużyn (możliwość ładowania graficznego logo o określonej rozdzielczości z bazy);
prezentacja zawodników (zawodnicy wybierani z bazy z pozycji aplikacji z interfejsem graficznym);
wyświetlenie składu sędziowskiego;
rozmieszczenie zawodników na tle boiska;
możliwość wywoływania i uruchamiania reklam;
wyświetlenie wyników z podziałem na tercje;
lista zawodników składu podstawowego i rezerwowego, wraz z ich numerami oraz trenerem;
obsługa stałych fragmentów gry;
wbudowany mechanizm edycji kolorów wszystkich wyświetlanych plansz i ikon z możliwością ich
trwałego zapisania i odtworzenia (możliwość dostosowania koloru do barw danego klubu);
możliwość wywołania i wyświetlania dodatkowych plansz graficznych wywoływanych po zajściu
określonych zdarzeń za pomocą jednego kliknięcia na panelu zarządzania wynikami sportowymi np.
gdy padnie gol na ekranie mogą wyświetlać się określone animacje związane z tym wydarzeniem a
wywołanie ich wykonywane jest po jednym kliknięciu;
możliwość trwałego zapisywania składów (w celu odtworzenia ich przy kolejnych meczach);
możliwość przełączania tablicy wyników na playlisty reklam (bloki reklamowe), w dowolnym obszarze
(wcześniej zdefiniowanym) na dowolnym playerze i możliwość powrotu do niej (wykonywane z pozycji
- możliwość przełączania tablicy wyników na playlisty reklam (bloki reklamowe), w dowolnym obszarze
(wcześniej zdefiniowanym) na dowolnym playerze i możliwość powrotu do niej (wykonywane z pozycji
panelu z interfejsem graficznym);
- możliwość edycji oraz wyświetlania statystyk meczu przygotowywanych przez sekretariat zawodów;

5) dostawa i montaż pulpitu sterującego dla rozgrywek hokejowych:
- pulpit sterujący winien być zamontowany na stoliku sędziowskim tak, aby pulpit sterujący wysyłał
dane do komputera sterującego telebimem,
- funkcje pulpitu sterującego mają umożliwiać obsługę meczu hokejowego w podstawowym zakresie,
bez obsługi programu do wizualizacji: odmierzanie czasu gry z podziałem na tercje, wynik każdej tercji,
obsługa przewinień, wynik aktualny, korekcja wyniku i czasu gry,
- funkcje multimedialne wymagają obsługi komputera do wizualizacji,
- pulpit musi posiadać możliwość ustawiania parametrów gry,
- pulpit sterujący musi umożliwiać sterowanie istniejącymi lampami sygnalizującymi przerwę
w odliczaniu czasu, które znajdują się za bramkami.
6) dostawa i montaż syreny pneumatycznej wraz z układem sterującym współpracującym z pulpitem
sterującym:
- syrena pneumatyczna montowana na spikerką bądź nad ekranem LED.
7) zegar czasu rzeczywistego LDX-25 winien posiadać wysokość cyfr 25 cm.
Opcje dodatkowe:
8) Dostawa i montaż modułów LED w celu wypełnienia (wraz z modułami LED będącymi w posiadaniu

Zamawiającego) całego otworu po starej tablicy wyników - ok. 2,4 m 2.. Zamawiający wymaga osobnego
wyszczególnienia pozycji w ofercie.

3. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Terminy wykonania usługi nie później niż do 27 listopada 2015 r.
2. Miejsce dostawy: Miejska Hala Lodowa przy ul. Parkowej 14, 34-400 Nowy Targ.
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy przesłać mailem na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „ Ekran LED dla
Miejskiej Hali Lodowej
w Nowym Targu” do 12.11.2015r., do godz. 16:00 lub składać
w sekretariacie (I piętro) w siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przy Plac Evry 4 34-400 Nowy Targ.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1. Zamawiający dopuszcza
przygotowanie oferty na własnym druku.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
...............................................................................................................
.................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Strona internetowa: …………………………………….……………
Nr telefonu: ………………………………………………………….....
E-mail: ……….……………………………………………………….......
Numer REGON: ...…………………………………….……………...
Numer NIP: …..………………………………….………………….....
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na montaż ekranu LED

w Miejskiej Hali

Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu.
1.

SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w

zapytaniu ofertowym za kwotę ................................................................................... zł netto
(słownie: …..............…..............................................), plus VAT …...….......................................................
zł; wartość brutto wynosi: .......................( słownie złotych:..................................................................)
w tym wartość opcji dodatkowych za kwotę: ............................................................................... zł
netto (słownie: …..............….....................................), plus VAT …...….......................................................
wartość brutto wynosi: ........................( słownie złotych:..........................................................)
2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :
.............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................
.................................... dnia ........................

………………………………………. ( podpis i pieczęć)

Załącznik nr 2

UMOWA MCSiR. 2615.13.2015
zawarta w dniu .............................
pomiędzy :
Gminą Miasto Nowy Targ - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu,
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-001-40-12, REGON: 491893256
reprezentowaną przez:
Bartosza Ścisłowicza Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, zwanym dalej
Zamawiającym,
a firmą:
......................................................................
NIP: .............................................................
zwaną dalej Wykonawcą.
reprezentowanym przez:
1...................................................................
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego
Strony oświadczają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest montaż ekranu LED w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14
w Nowym Targu, zwany dalej Przedmiotem Zamówienia.
2. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:
1) demontaż starej tablicy wyników,
2) montaż dostarczonych przez Zamawiającego modułów ekranu LED w miejscu starej tablicy
wyników,
3) ułożenie światłowodu pomiędzy ekranem LED a pomieszczeniem spikera o długości ok. 150 mb,
przy czym prace alpinistyczne zapewnia Zamawiający,
4) dostawa i montaż urządzeń sterujących,
5) dostawa i montaż pulpitu sterującego dla rozgrywek hokejowych,
6) dostawa i montaż syreny pneumatycznej wraz z układem sterującym współpracującym z pulpitem
sterującym,
7) dostawa i montaż zegara czasu rzeczywistego LDX-25 winien posiadać wysokość cyfr 25 cm,
8) dostawa i montaż dodatkowych modułów LED w celu wypełnienia (wraz z modułami LED będącymi
w posiadaniu zamawiającego) całego otworu po starej tablicy wyników - ok. 2,4 m 2.,
9) dostawę wraz z licencją oraz konfigurację oprogramowania do wizualizacji tablicy wyników meczu
hokejowego oraz modułu reklamowego na ekranie LED.
3. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w sposób należyty, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i przy zachowaniu profesjonalnego charakteru usługi zgodnie
z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, a dostarczone elementy będą nowe, wolne od wad

prawnych i fizycznych.
4. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę zawiera załącznik
nr 1 , który stanowi integralną częścią niniejszej umowy.
§2
Termin dostaw ustala się najpóźniej do dnia 27.11.2015 r.
§3
1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół zawierający wszelkie ustalenia
z przeprowadzonego odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru jakichkolwiek nieprawidłowości lub wad fizycznych,
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin usunięcia usterki, bez ponoszenia przez
Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za prawidłową realizację usługi oraz wady
fizyczne i prawne dostarczonego towaru na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
brutto w wysokości .............................................................................................................................................. zł
[słownie: ..............................................................................................................................................).
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokolarny odbiór zamówienia przez Zamawiającego.
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego .
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1
za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności.

§7
1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Zamawiającego,
1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią:
a) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Zamawiający

Wykonawca

