Kielce, 29.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/POWER/CAM/2018
dot. dostaw sprzętu biurowego i komputerowego do obsługi CAM

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania jest dostaw sprzętu biurowego i komputerowego do obsługi CAM w ramach
projektu nr POWR.02.17.00-00-0051/17-00 pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i
Mediacji w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
II. a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

Komputer notebook o specyfikacji nie gorszej niż:

4

•
•
•
•
•
•
•
•
2

Ekran co najmniej 15,6 cala
4- rdzeniowy procesor o taktowaniu co najmniej 2,0 GHz
Dysk twardy co najmniej 500 GB
Pamięć RAM co najmniej 4 GB
Mysz optyczna
Torba na notebook
Windows 10 Professional
Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

Urządzenie wielofunkcyjne o specyfikacji nie gorszej niż:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe
Drukowanie Mono , Kopiowanie Mono, Skaner Color
Prędkość drukowania (czarny) min. 20 str/min.
Format papieru A4
ADF
Automatyczny Duplex
Skanowanie z płyty skanera i ADF
Sieć
USB

1

3

Projektor multimedialny o specyfikacji nie gorszej niż:
•
•
•
•
•

4

5

Rozdzielczość: Full HD
Jasność minimum 2000 ANSI lm
Złącza: D-Sub 15pin, HDMI, RCA, mini jack, USB (mini B), RS232
Korekcja zniekształceń trapezowych
Żywotność lampy min. 4000 godzin

Ekran projekcyjny przenośny o specyfikacji:
•
•

1

Wymiary ekranu [cm]: 150*150
Format ekranu: 1:1

Profesjonalne urządzenie do nagrywania z oprogramowaniem do
zmiany mowy na tekst.
•
•
•
•
•

1

1

dwustronny mikrofon / głośnik USB
złącze USB do zgrywania plików i ładowania
kompatybilność z systemem Windows 10
min. 120 godzin nagrania
oprogramowaniem do zmiany mowy na tekst – dopuszczalna licencja do
korzystania z oprogramowania min. 24 miesięcy.

III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31.07.2018 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z Zamawiającym - wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
V. Ocena oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za dostawę zamówienia* – 70 pkt,
* W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg
średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert.
b) Termin dostawy zamówienia (określony w tygodniach) – 20 pkt,
c) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10 pkt.
a) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 70 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.

b) Liczba punktów w kryterium termin dostawy zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy z
Zamawiającym - określony w tygodniach) wg poniższego wzoru:
Pa= Tmin/ Ta x 20 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „termin dostawy zamówienia”,
Tmin- najkrótszy okres realizacji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny,
Ta- termin realizacji wskazany w ofercie „a”.
Termin realizacji nie może przekroczyć terminu wskazanego w punkcie Harmonogram realizacji
zamówienia.
c) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
Pan= Gan/ Gmaxn x 10 pkt, gdzie:
Pan- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,
Gan- okres gwarancji wskazany w ofercie „a”
Gmaxn- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.
Przy czym min. okres gwarancji to 12 miesięcy.
n – kolejna pozycja szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (od 1 do 5).
Punktacja końcowa oferty = średnia arytmetyczna z oceny kolejnych pozycji.
Pa=(Pa1:Pa5)/5
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + termin
realizacji + okres gwarancji).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z
kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.
VI. Sposób, termin i miejsce złożenia ofert
Oferty można składać osobiście, pocztą tradycyjną i mailowo.
Adres:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie
wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 09 lipca 2018 r. do godziny 12:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 09 lipca 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie
Zamawiającego.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
w_czepiel@siph.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wiesław Czepiel
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
413444392

Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 24 24 ust.
1 I 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Inne:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Dostawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one
mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łączni następujące
warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

INFORMACJE DODATKOWE:
1) Z postępowania wykluczeni zostaną Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez
Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
4) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje
cenowe.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna,
iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco

niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez
Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi
wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
7) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
9) Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
10) Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy
z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn.
zm.).
11) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w
związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości
informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
12) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert
obejmujących część zakresu zamówienia.
13) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość współpracującą ze sobą, dlatego
poszczególne moduły/urządzenia muszą być kompatybilne.
14) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich,
których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w
przedmiocie zamówienia.
15) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
16) Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
17) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w
załącznikach).
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia Oferenta

