Kielce 8.04.2022
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH
NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE:
System Digital Signage do wyświetlania treści multimedialnych

I.

Przedmiot zamówienia :
Dostawa systemu Digital Signage, do wyświetlania reklam/treści multimedialnych na 50 szt.
playerach (komputer PC + TV), które są w posiadaniu Zamawiającego.
Wymagania:
1. System oparty być oparty na modelu chmurowym tj. umieszczanie materiałów poprzez sieć Internet
na serwer znajdujący się w chmurze. Zarządzanie i przekazywanie opracowanej treści na playery z
poziomu panelu administracyjnego. Wymagany zasób na treści 500GB.
2. Możliwość umieszczania treści w formatach w dowolnych rozmiarach :

- prezentacje: ppt, pdf
- grafiki statyczne: jpg, png
- pliki video: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv
- możliwość umieszczenia linków i odtwarzania strumieni z takich serwisów jak Youtube,
Facebook (opcjonalnie).
3. Możliwość tworzenia dowolnych harmonogramów i programów zarówno godzinowych jak i
dniowych lub playlist z kilkudziesięciu materiałów o dowolnych formatach.
4. Możliwość konfigurowania treści pod dowolne rozdzielczości oraz formaty TV.
5. Dostęp do platformy dla pięciu użytkowników (profile).
6. Możliwość podglądu treści przed wysłaniem jej do playera.
7. Możliwość zdalnego lub lokalnego czyszczenia archiwalnych treści z pamięci cache playera.
8. Playery muszą obsługiwać treści zawierające ścieżki audio.
9. Możliwość grupowania playerów. Np. jedna treść na jedną grupę druga treść na drugą grupę.
10. Oprogramowanie instalowane na komputerach PC służące do komunikacji z platformą musi być
kompatybilne z systemami x64 jak i x86. Windows 7,8,10,11. Ponadto aplikacja musi umożliwiać
automatyczne uruchamianie w trybie pełnego ekranu po starcie systemu.
11. Możliwość generowania raportów nt. ilości wyświetleń danego programu.

Zamawiający jest w posiadaniu:
50 szt. komputerów PC o architekturze systemu x86, Windows 7 Home
50 szt. monitorów o rozdzielczościach : 1920x1080, 1024x1280, 1080x1920
II. Przewidywany termin wykonania
Wymagany termin realizacji do 31 maja 2022
III. Ustalenie ceny i warunki płatności
W ofercie należy określić łączną cenę netto, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania Umowy za przedmiot
oferty. Dostawca jest zobowiązany do zaproponowania terminów płatności.

IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy
Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi
Kielce w Wydziale Organizacyjno – Prawnym (Recepcja) do dnia 21.04.2022 do godz. 15.
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:
Oferta Digital Signage oraz dane teleadresowe
oferenta i bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby sporządzającej ofertę i decyzyjnej w tej kwestii.
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Dostawcami.
Orientacyjny końcowy termin zamówienia - 25.04.2022.
V.

Kryterium wyboru

Cena – 100 %
VI. Informacje dodatkowe
1. W dniu 22.04.2022 zaraz po otwarciu zostaną przeprowadzone telefoniczne negocjacje cenowe.
2. Instalację i konfigurację aplikacji na playerach wykona Zamawiający przy wsparciu Dostawcy
(instrukcja + wparcie telefoniczne/zdalne).
3. Dostawca wraz ofertą dostarczy pakiet demo tj. dostęp do platformy wraz możliwością dodania jednego
playera na okres 14 dni oraz umożliwi testowe wgarnie treści na ten player.
4. Zamówienie asortymentu będzie realizowane na podstawie zlecenia.
5. Termin związania Dostawcy ofertą - 30 dni.
6. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.
7. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty
przez Dostawcę.
8. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również nie wybrania żadnego
Dostawcy bez podania przyczyn.

VII. Zawartość oferty
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:
Część I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:
Nazwę i siedzibę Dostawcy oraz datę sporządzenia oferty.
Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i me wnosi do nich
zastrzeżeń.
3. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
„Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa
brzmi:
...................................................... .
Nr NIP: …………………………………….
1.
2.

Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać:
1.Określenie łącznej kwoty wynagrodzenia za dostawę całości systemu Digital Signage z 50 licencjami na okres
jednego roku wraz ze wsparciem technicznym.
UWAGA:
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta.
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 117 (budynek administracyjny TK)
codziennie w godz.: 8.00-15.00 tel. 041/3651287 lub poprzez e-mail kocuba.damian@targikielce.pl)

