
Oznaczenie sprawy: WRM.271.10.64.2019 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert: do dnia 23-04-2019 

Numer ogłoszenia: 1179256 

Status ogłoszenia: Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Pisemną ofertę w zamkniętej, opieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej: 
„Oferta na dostawę sprzętu i urządzeń (siatki LED wraz z konstrukcją i mini komputerem na poziomie 2 
oraz oświetlenia LED na poziomie 2, 3 i 4 wieży ratuszowej) w celu utworzenia ekspozycji poświęconej 
dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza 
miejskiego w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na 
ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” nr RPWP.04.04.04 -30-
0006/16-00”. 
należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kalisza Wydział 
Rozwoju Miasta, ul. T. Kościuszki 1a,  
62-800 Kalisz (pok. nr 308 na III piętrze) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
23 kwietnia 2019 roku do godz. 12:00. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Wojtczak 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 62 7654 482 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i urządzeń (siatki LED na poziomie 2 oraz oświetlenia 
LED na poziomie 2, 3 i 4 wieży ratuszowej) w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu 
historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego. 
1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego 
Zapytania ofertowego pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 
2. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia oprogramowania firmy Microsoft (system operacyjny 
Windows 10 Pro 64-bit lub nowszy) podyktowane jest zachowaniem kompatybilności technicznej, w tym 
płynności działania aplikacji, które w ramach odrębnej umowy tworzone są przy wykorzystaniu platformy 
Windows. 
3. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego  
i nieaktywowanego wcześniej na innym urządzeniu, wyposażonego w wymagane przez producenta atrybuty 
legalności. Zakupione oprogramowanie musi być wyszczególnione na fakturze. W przypadku wątpliwości 
Zamawiający dokona sprawdzenia legalności dostarczonego oprogramowania u przedstawiciela producenta. 
4. Cały dostarczony sprzęt i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, 
posiadać deklarację zgodności oraz znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i p.poż. 
5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do organizacji ruchu 
drogowego związanego z dostawą przedmiotu zamówienia  
i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. W szczególności w przypadku potrzeby zajęcia pasa 
drogowego na czas dostarczenia przedmiotu zamówienia, należy wystąpić w imieniu Zamawiającego do 
Miejskiego Zarządu Dróg  
i Komunikacji w Kaliszu składając stosowny wniosek lub podpisać umowę użyczenia drogi. 
6. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany poprzez 
odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa  
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się 
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rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
7. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem 
znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu to 
przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się 
zaoferowanie artykułów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, 
funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, z 
zastrzeżeniem brzmienia pkt 3.4. Zapytania ofertowego. 
8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uporządkuje pomieszczenia  
i usunie z nich puste opakowania po dostarczonym przedmiocie zamówienia oraz wykona niezbędne 
czynności celem potwierdzenia sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. 
9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady na dostarczony 
przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru, o 
którym mowa w § 3 ust. 2 projektu umowy. Ponadto okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 
stanowi kryterium wyboru oferty.  
10. Uwagi dotyczące mini komputera (komputera typu 1)  
10.1 Występujące w załączniku do Zapytania ofertowego – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 
parametry/funkcjonalności należy traktować jako minimalne.  
10.2. Wykonawca nie może złożyć oferty proponując sprzęt o parametrach (chociażby jednym z 
parametrów), gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
10.3. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenie/towar lepsze (tj. o parametrach lepszych np. większej 
ilości pamięci, szybszej szyny pamięci, większej ilości portów we/wy urządzenia). 
10.4. Dostarczany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 
czwartym kwartale 2018 roku, pochodzić z legalnego źródła – od dystrybutora sprzętu na rynek polski. 
10.5. W odniesieniu do oferowanego mini komputera Zamawiający wymaga, aby był on wytwarzany pod 
nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem zgodnego z wymogami norm 
ISO 9001 (lub równoważną) i 14001 (lub równoważną). 

Kategoria ogłoszenia: Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia: Sprzęt IT 

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: wielkopolskie Powiat: Kalisz Miejscowość: Kalisz  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Dostawa sprzętu i urządzeń (siatki LED wraz z konstrukcją i mini komputerem na poziomie 2 oraz 
oświetlenia LED na poziomie 2, 3 i 4 wieży ratuszowej) w celu utworzenia ekspozycji poświęconej 
dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza 
miejskiego w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na 
ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza  
i regionu” nr RPWP.04.04.04 -30-0006/16-00”. 

Przedmiot zamówienia 

1. Sterowana Siatka LED umiejscowiona na suficie nad tkaniną (sufitem) napinaną: 
Siatka LED pełniąca funkcję ekranu LED podświetlającego  
i umożliwiającego wyświetlenie na suficie napinanym dowolnych animacji wideo. 
Wymiary ekranu: zgodnie z rysunkiem. 
Odległość pomiędzy pikselami: maks. 100mm  
Pojedynczy piksel zbudowany na bazie diod smd min SMD3535 RGB  
Jasność: min. 300 cd/m2  
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Maksymalny pobór mocy pojedynczego piksela: 0,45W 
Maksymalny wymiar pojedynczego piksela: 17x17x10mm  
Kąty Widzenia min. H120° V120°  
Częstotliwość odświeżania: min. 1000Hz  
Liczba wyświetlanych kolorów min. 16 milionów  
Klasa szczelności: min. IP54 
Waga pojedynczego piksela: maks. 6g 
Komplet sterowników do obsługi pełnej rozdzielczości ekranu. 
Cena musi zawierać montaż siatki oraz aluminiowej konstrukcji dla siatki LED. 
Tkanina napinana nie stanowi elementu zamówienia. 
2. Mini komputer do wyświetlenia animacji na siatce LED: 
Procesor, który pozwoli osiągnąć w teście Passmark Performance Test CPU Mark ze strony internetowej 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php dla komputera z pojedynczym procesorem wynik minimum 
7300 punktów. 
Karta graficzna zintegrowana. 
Dysk twardy: min. 120GB SSD 
Pamięć RAM: min. 4GB DDR4 2133MHz 
Karta sieciowa: min.1x Ethernet 10/100/1000 Mb/s  
Porty wideo: min. 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 
Porty audio: min. 3x HD Audio Jack, 
Porty USB: min. 2x USB 3.0, 4x USB 2.0,  
Porty PS/2: min. 1x PS/2 
Wymiary obudowy: maks. 210 x 240 x 75 mm 
Chłodzenie Aktywne 
Zasilacz w zestawie 
Uchwyt VESA w zestawie 
System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit lub nowszy - patrz pkt 3.4. Zapytania ofertowego 
Gwarancja na zasadach „door to door”.  
Zamawiający wymaga aby serwis w całym okresie gwarancyjnym i rozszerzonej rękojmi za wady był 
realizowany przez producenta oferowanego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 
oferowanego sprzętu. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem umowy zobowiązany 
jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego spełnienie powyższego wymagania. 
3. Oprawa liniowa LED / DALI (oświetlenie DALI typ 1): 
LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. Możliwość regulacji położenia źródła światła 
w zakresie 360 stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1980mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 7000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 
4. Oprawa liniowa LED / DALI (oświetlenie DALI typ 1):  
LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. Możliwość regulacji położenia źródła światła 
w zakresie 360 stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością sterowania w systemie DALI, 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1440mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 5000lm. 
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Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 
Ciąg dalszy w punkcie Dodatkowe przedmioty zamówienia. 

Kod CPV: 32322000-6 

Nazwa kodu CPV: Urządzenia multimedialne 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Ciąg dalszy opisu z punktu Przedmiot zamówienia. 
5. Oprawa liniowa LED / DALI(oświetlenie DALI typ 1): 
LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. Możliwość regulacji położenia źródła światła 
w zakresie 360 stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1160mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 4000lm. 
Trwałość źródełLED nie mniejsza niż 50 000h. 
6. Oprawa liniowa LED / DALI(oświetlenie DALI typ 1):  
LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. Możliwość regulacji położenia źródła światła 
w zakresie 360 stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 880mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 3000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h 
7. Oprawa liniowa LED / DALI(oświetlenie DALI typ 1):  
LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. Możliwość regulacji położenia źródła światła 
w zakresie 360 stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K. 
Współczynnik oddawania barw nie mniejszym niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1980mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 7000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 
8. Oprawa liniowa LED / DALI (oświetlenie DALI typ 1):  
LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. Możliwość regulacji położenia źródła światła 
w zakresie 360 stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K. 
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1160mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 4000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h 
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9. Oprawa liniowa LED / DALI (oświetlenie DALI typ 1):  
LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. Możliwość regulacji położenia źródła światła 
w zakresie 360 stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1980mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 7000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 
10. Oprawa liniowa LED / DALI (oświetlenie DALI typ 1):  
LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. Możliwość regulacji położenia źródła światła 
w zakresie 360 stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1160mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 4000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie późniejszym niż do dnia  
21 czerwca 2019r. Przez dostawę należy rozumieć dostawę, rozładunek, montaż  
i uruchomienie sprzętu i urządzeń we wskazanych pomieszczeniach Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 
20, 62-800 Kalisz. 
 
Dodatkowo informujemy, iż w pomieszczeniach, w których mają zostać zamontowane urządzenia i sprzęt 
trwają roboty budowlane (termin zakończenia – 28.06.2019r.) 

Załączniki 

 Zapytanie ofertowe  

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Nie dotyczy. 

Wiedza i doświadczenie: Nie dotyczy. 

Potencjał techniczny: Nie dotyczy. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Nie dotyczy. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Nie dotyczy. 

Dodatkowe warunki: Nie dotyczy. 

Warunki zmiany umowy 
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Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 
1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne wydane przez uprawniony 
organ, a zmiana ta polega na dostosowaniu treści umowy do zmienionych wytycznych lub zmienionych 
przepisów prawa; 
2) zmiany sprzętu lub urządzeń składających się na przedmiot umowy na sprzęt lub urządzenia o 
parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego  
i spełniające minimalne wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, o ile zmiana taka nie 
będzie wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia dla Wykonawcy, a zmiana wynika z powodu zmiany 
parametrów technicznych lub funkcjonalnych sprzętu lub urządzeń wprowadzonych przez producenta po 
terminie składania ofert, wycofania sprzętu lub urządzeń ze sprzedaży, zaprzestania jego produkcji lub 
dystrybucji lub w przypadku upadłości producenta; 
3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki 
wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,  
a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów  
i realizacji celu umowy; 
4) zmiany umowy, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń 
wynikających z niniejszej umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej do zmienionych wytycznych 
instytucji finansującej lub współfinansującej projekt; 
5) zmiany umowy między Zamawiającym, a instytucją finansującą lub współfinansującą projekt w ramach 
niniejszego zamówienia, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń 
wynikających z niniejszej umowy,  
a zmiana ta polega na dostosowaniu jej do zmienionych wytycznych instytucji finansującej lub 
współfinansującej projekt; 
6) zmiany terminu realizacji umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności wynikających z realizacji 
robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na 
ekspozycję, a mających wpływ na możliwość dostawy sprzętu i urządzeń, o ilość dni wynikającą z różnicy 
pomiędzy terminem dostawy wskazanym w zgłoszeniu gotowości do dostawy przez Wykonawcę a 
terminem, w którym Wykonawca faktycznie będzie mógł dostarczyć i zamontować sprzęt i urządzenia. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego Zapytania ofertowego. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż 
jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 
3. Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim w sposób 
czytelny i trwały. 
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, wszelkie 
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy. 
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od 
wyniku postępowania. 
6. Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie  
z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści. 
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

Zamówienia uzupełniające: Nie dotyczy. 

Ocena oferty 



Oznaczenie sprawy: WRM.271.10.64.2019 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryterium - cena (C). 
 
W powyższym kryterium oceniana będzie łączna wartość oferty brutto podana przez Wykonawcę w 
„Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 
łączną wartość oferty brutto. Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym 
wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 
zaokrągla się  
w dół, 5-9 zaokrągla się w górę: 
C = Cn/Co x 60 pkt 
gdzie:  
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,  
Cn – najniższa łączna wartość oferty brutto zaoferowana, 
Co – łączna wartość oferty brutto w ocenianej ofercie. 
 
Kryterium - Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady (O). 
 
W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady podany przez 
Wykonawcę w „Formularzu Oferty”. Ofercie zostaną przyznane punkty w zależności od długości podanego 
przez Wykonawcę okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady (w pełnych latach) według 
następujących zasad: 
1) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 3 lata - 10 pkt, 
2) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 4 lata - 20 pkt, 
3) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 5 lat - 30 pkt, 
4) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 6 i więcej lat - 40 pkt. 
Punkty zostaną przyznane tylko wtedy gdy Wykonawca w sposób jednoznaczny wskaże w wyżej 
wymienionym „Formularzu oferty” jeden  
z wyżej wymienionych okresów, w innym przypadku oferta otrzyma zero punktów w tym kryterium*.  
 
Pozostawienie pustego miejsca w „Formularzu oferty” uważa się za zaoferowanie 2 letniego okresu 
gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady  
i brakiem punktów w powyższym kryterium. 
 
* w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady krótszy niż 2 
lata oferta zostanie odrzucona. 

Wykluczenia: Nie dotyczy. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa: MIASTO KALISZ 

Adres 

Główny Rynek 20 

62-800 Kalisz 

wielkopolskie , Kalisz 

Numer telefonu: 625049756 



Oznaczenie sprawy: WRM.271.10.64.2019 
Fax: 625049774 

NIP: 6180015933 

Tytuł projektu 

Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu 
historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu 

Numer projektu: RPWP.04.04.04-30-0006/16-00 

Inne źródła finansowania: Nie dotyczy. 

 


