
Analiza rynku 

(dotyczy zamówień na podstawie § 2 pkt. 11 zasad udzielania zamówień publicznych o 

wartości mniejszej niż 130.000.00 zł ) 

Określenie potrzeb zamawiającego:  

1. Zamawiający określa swoją potrzebę zakupu routerów w celu nadawania transmisji 
radiowych w terenie z użyciem internetu dostarczonego przez operatorów GSM. 

2. W ramach procedury analizy rynku zapraszamy do składania ofert na 
sprzedaż i dostawę routerów dla Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia 
w Poznaniu Radio Poznań S.A. 

3. Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie 
do 24.06.2021 r. do godz: 10.00 w formie elektronicznej na 
adres: justyna.cienka@radiopoznan.fm i poprzez platformę zakupową Marketplanet. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021r. o godz: 11:00.  

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740, 2320.), jak również 
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za 
jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 
przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji. 

7. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią analizy rynku i 
wymagań Zamawiającego określonych poniżej i w załącznikach. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

9. Rodzaj zamówienia: 
 

 Dostawa Usługa Robota budowlana 

10. Przedmiot zamówienia:  

Kod CPV: 32413100-2 rutery sieciowe 

              32260000-3 urządzenia do przesyłania danych przez internet  

Zamawiający dokonuje analizy rynku w celu zakupu 4 routerów bezprzewodowych, 
dwupasmowych z podwójną kartą SIM o prędkości do 600 Mb/s z funkcją 
równoważenia obciążenia. Najważniejsze parametry przedstawiamy poniżej:  

- 5x gigabitowych portów Ethernet 
 - dwuzakresowe AC WiFi 
 - anteny: 2x Mobile, 2x WiFi 
 - 2 gniazda na 2 karty SIM 
- Dwa jednocześnie działające modemy LTE6 mogące zapewnić prędkości do 600 Mb/s z 
funkcją równoważenia obciążenia 
- Firewall 
- Auto Failover 
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- aluminiowa obudowa 
- kontrola SMS oraz wsparcie RMS 
- natychmiastowe przełączanie awaryjne 
- Zapobieganie atakom hackerskim  (DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack 
prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, 
NULL flags, FIN scan attacks) 
 
Komplet musi objąć następujące minimum: 
- urządzenie 
- zasilacz  
- antena GSM  
- antena WiFi  

 
11. Ocena zasadności podziału zamówienia na części: 

 

W ramach wybranego 
wariantu istnieje 

możliwość podzielenie 
zamówienia na części 

Uzasadnienie: Zamawiający w celu zakupu routerów 
bezprzewodowych zastrzega sobie prawo do 

przetestowanie jednego urządzenia w celu prawidłowego 
działania podczas nadawania transmisji radiowej z 

użyciem sieci internetowe (z użyciem jednocześnie dwóch 
operatorów GSM), jeśli urządzenie spełni warunki 

Zamawiającego, wtedy zostaną zakupione wszystkie 
cztery routery. 

 

12. Wybór trybu udzielenia zamówienia: na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. i zasad udzielania zamówień 

publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł, wprowadzone uchwałą nr 

17/12/2021/Z/XI Zarządu Spółki Radio Poznań S.A. z dnia 30.03.2021r. Tryb udzielenia 

zamówienia zostanie dokonany po przeprowadzonej analizie rynku.  

 

 

............................................................. 
Podpis kierownika zamawiającego 

 

 

Załączniki do analizy rynku:  

- zapytanie ofertowe (załącznik nr 1) 

- zestawienie parametrów technicznych (załącznik nr 2) 

- protokół odbioru testowanego routera (załącznik nr 3) 


