ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru dostawcy komputerów.

Dostawa jest planowana w ramach Projektu, w I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia
prac B+R”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy „INNOLOT 
innowacyjne lotnictwo” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
20142020

1. Nazwa i adres zamawiającego
Nazwa firmy: 
ŚWIĄTEK Lech Świątek
Siedziba: ul. Żywiecka 3, 85378 Bydgoszcz,
NIP: 9670049792
REGON: 090003764

2. Tryb udzielania zamówienia
Rozeznanie rynku realizowane zgodnie z w 
Przewodnikiem kwalifikowalności  Działanie 1.2
POIR Zasada konkurencyjności Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020,
Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy „INNOLOT  innowacyjne
lotnictwo”. Zamówienie poniżej kwoty 11 895,69 netto
.

3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego
13.06.2016

4. Data złożenia oferty
Oferty można składać do dnia 
20.06.2016 do godziny 15:00
.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.
Ofertę należy złożyć mailowo na adres:aneta.zarczynska@swiatek.com.pl

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Lech
Świątek
: tel.607 625 656 , email: lech@swiatek.com.pl

5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych fabrycznie komputerów typu Dell, według poniższej
specyfikacji:
Komputer typu Dell – 4 kpl.
Sprzęt musi być zgodny z „Dell”, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z
wymaganiami określonymi poniżej:
Intel Core i54460 (4 rdzenie, od 3.20 GHz do 3.40 GHz, 6 MB cache)
Pamięć 8 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz)
Dysk 240 GB SSD SATA III, 1000 GB SATA 7200 obr.
Grafika NVIDIA GeForce GTX 745, + Intel HD Graphics 4600

Microsoft Windows 7 Professional PL + Windows 10 PRO PLlub równoważne kompatybilne
z pozoastałymi parametrami
 Monitor LED 18,5”
 Klawiatura bezprzewodowa
 Mysz bezprzewodowa

6. Warunki udziału w postępowaniu
1. Dostawy są planowane w ramach projektu, w ramach I osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania
1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu sektorowego „INNOLOT  innowacyjne
lotnictwo” w roku 2015.
Z udziału w postępowaniu 
wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
● uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
● pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby zdolne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu oferty
Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2016 r.

8. Kryteria wyboru oferty
W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny
ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
KRYTERIUM
Cena

WAGA (%)
100

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
C
x 100
n
P=

P – otrzymane punkty
C
– cena brutto najniższej spośród złożonych Ofert
n

C
b

C
– cena brutto badanej Oferty
b

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100
pkt). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Dostawca jest zobowiązany do podpisania 
Oświadczenia o braku powiązań
osobowych/kapitałowych 
z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do
niniejszego zapytania).

9. Oferta musi zawierać następujące elementy
●
●
●
●

Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
Datę przygotowania i termin ważności oferty
Zakres i szczegółowy opis oferowanego oprogramowania
Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów
wyboru oferty,
● cenę całkowitą netto,
● Cenę całkowitą brutto,
● Warunki i termin płatności,
● Datę dostawy przedmiotu oferty,
● Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres email),
● Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pocztą lub drogą elektroniczną.
Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o
wyjaśnienie treści regulaminu wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem
składania ofert.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Zapytania ofertowego.

Załączniki:
1. Wzór Oferty

2. Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał
ą
cznik nr 1 Wzór Oferty
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia ……………………. dotyczące wyboru
dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania, składamy poniższą ofertę:
Dane Oferenta

Nazwa

Adres

NIP

NR KRS/EDG

Podmiot
spełnia
warunek
dotyczący
zakazu
udzielenia
zamówień
podmiotom
powiązanym (TAK/NIE)

Dane Osoby Kontaktowej

Imię i Nazwisko

Adres email

Telefon

Parametry oferty

Data przygotowania oferty

Określenie przedmiotu oferty (zakres i
szczegółowy opis oferowanego sprzętu i
oprogramowania)

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty

Cena netto (PLN)

Cena brutto (PLN)

Warunki realizacji i termin płatności

Termin dostawy

Termin płatności (ilość dni)

Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera
wszystkie elementy określone w Zapytaniu.
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej
do złożenia oferty

Stanowisko służbowe

Data i podpis

Zał
ą
cznik nr 2 Oś
wiadczenie o braku powią
zań
Wykonawca/pieczątka:
……………, dn. ………………
NIP ……………………………………
REGON ………………………………

Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące:
wyboru dostawcy komputerów
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Dostawcy

Zał
ą
cznik nr 3 Oś
wiadczenie wykonawcy o speł
nieniu warunków
udział
u w postę
powaniu

Oświadczam, że:

1) Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
regulaminu konkursu
5) Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy oraz nierozpowszechniania informacji
i materiałów uzyskanych w trakcie postępowania.
6) Zapoznałam/em się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je
akceptuję.
7) Nasza firma nie świadczyła usług doradczych w czasie etapów
przygotowawczych dla projektu, którego dostawy są częścią.

Podpis i pieczęć
firmowa……………………………………………………………………………….…………
…………..
(osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu wykonawcy)
Data:……………………………………………………………………………………………
….

