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Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w
instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji
demonstracyjnej
w ramach Projektu „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania
w biznesie i przemyśle”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Fundacja Informatyki i Zarządzania
ul. Szpitalna 15
95-200 Pabianice
NIP 7272660642 , REGON 100087765
KRS 0000242379
Tel. +48 (42) 201 13 00 , Fax +48 (42) 683 04 23, (42) 201 13 03
E-mail sekretariat@fiiz.pl, www.fiiz.pl

2. Określenie trybu
postępowania

udzielenia

zamówienia

oraz

sposobu

przeprowadzenia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
2018 poz. 1986).
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986).
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w oparciu o postanowienia Regulaminu
udzielania zamówień przez Fundację Informatyki i Zarządzania na dostawy, usługi i roboty budowlane
współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych) zwany dalej „Regulaminem” i niniejszej
dokumentacji.
4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości oraz równego traktowania Oferentów. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia
wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności
i obiektywności.
5. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartość 221 000 euro, udzielenie zamówienia
następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności.
6. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający
może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania jest realizacja zamówienia pn. Dostawa elementów służących do budowy i
na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji
demonstracyjnej w ramach projektu pn. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów
sterowania w biznesie i przemyśle”.
2. W przypadku pytań lub wątpliwości Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień. Pytania lub wątpliwości
Oferenta powinny być kierowane pisemnie lub w wersji elektronicznej na adres Zamawiającego
wskazany w punkcie 1, przy czym pytania lub wątpliwości nie mogą być składane później aniżeli 3 dni
przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiający będzie udzielał niezwłocznie, tj.
w normalnym toku czynności.
3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania.
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych; 31700000-3
Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne; 24300000-7 Podstawowe
chemikalia nieorganiczne i organiczne, 48821000-9 Serwery sieciowe, 32250000-0 Telefony
komórkowe.

4. Dane dotyczące projektu
Wyciąg z dokumentacji Projektu:
Celem prac rozwojowych jest opracowanie instalacji demonstracyjnych Środowiska inteligentnych,
rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle oraz opracowanie nowego Modelu Procesu
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Budowy, Wdrażania, Eksploatacji i Rozwoju IRS zapewniającego optymalne wykorzystanie cech środowiska
IRS w celu minimalizacji kosztów zmiany modelu architektury przy zachowaniu najwyższego poziomu
niezawodności i bezpieczeństwa.
Zaimplementowane środowisko wraz z modelem umożliwią unifikację i optymalizację różnych modeli
wdrożeniowych infrastruktury systemów sterowania.
Nowe rozwiązania technologiczne, określane w skrócie IRS, zapewnią jednolite mechanizmy budowy,
wdrażania, eksploatacji i rozwoju systemów sterowania przemysłowego i biznesowego, bez względu na
zastosowany model infrastruktury (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa, wdrożenie na infrastrukturze
lokalnej, rozproszony system energooszczędnych mikrokontrolerów, IoT, modele mieszane). Dzięki
eksperymentalnym pracom rozwojowym, realizowanym przy wykorzystaniu instalacji demonstracyjnych,
doprowadzą do uzyskania unikatowej technologii, zapewniającej możliwości elastycznej i zarazem bezpiecznej
zmiany zastosowanego modelu wdrożeniowego infrastruktury.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności, po
których zaistnieniu będą one udzielane
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Realizacja zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2019 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym
Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek spełni
Oferent, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą
starannością co najmniej jedną dostawę sprzętu, o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00
PLN brutto1.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Oferent przedstawił zespół, co najmniej 2 osób, które
będą osobiście uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które będą posiadały następujące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
a) co najmniej 2 osoby – wykształcenie wyższe techniczne, z doświadczeniem w realizacji dostaw
i prac serwisowych w zakresie urządzeń elektronicznych.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13
Regulaminu udzielania zamówień;
6) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) nie są podmiotem powiązanym osobowo lub 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
1

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania Zapytania. Jeżeli
w dniu opublikowania Zapytania, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu
z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Oferenta a Oferentem, 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;
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Oferenci przedstawiają wraz z ofertą umowę regulującą zasady
współpracy między nimi oraz ustanawiają pełnomocnika lub pełnomocników do reprezentowania
Oferentów, jako podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Do Oferentów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Oferenta.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Oferentów metodą „spełnia/nie
spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ma prawo wykluczyć Oferentów:
1) którzy są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
2) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub
wykonali je nienależycie;
3) których oferty zostały wybrane, jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy
z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
4) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
5) którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonali
zamówienie nienależycie, w szczególności otrzymali ocenę niedostateczną za sposób wywiązania
się z zawartej umowy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację
majątku upadłego;
2) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 11 ust. 1
Regulaminu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
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osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści.
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
10) Oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
Oferenta a Oferentem, 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.
9. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w §13 ust. 2 pkt. 5 - 10
Regulaminu, stanowi podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Oferenta, podając uzasadnienie wykluczenia.
11. Oferent, wykluczony przestaje być Oferentem w rozumieniu Regulaminu - od momentu wykluczenia bez prawa do informacji o postępowaniu w tym m.in.: wglądu do ofert Oferentów oraz o wynikach
postępowania.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania),
2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza
ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania),
3) wykaz dostaw zrealizowanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia określonego w Rozdziale 8 ust 1, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich: przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz wartości (wg wzoru formularza
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
dostawy te zostały wykonane należycie; w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, zostały wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
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przedkładania dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane
należycie;
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg wzoru formularza
stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
w celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale 8;
5) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO
(oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do
Zapytania),
2. Oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w ust. 1 są składane w formie oryginału, pozostałe
dokumenty w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy”, którego wzór określa Załącznik nr 2;
2) dokumenty określone w Rozdziale 9,
3) potwierdzenie wpłaty wadium.
2. Przedstawiona oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu
należytego wykonania zamówienia.
4. Wszystkie strony składające się na ofertę powinny być:
1) trwale złączone;
2) strony ponumerowane;
3) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta lub osoby posiadające pisemne
pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty.
Obowiązek podpisania dotyczy także wszystkich miejsc, w których Oferent naniósł odręczne
zmiany. Obowiązek podpisania nie dotyczy stron dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2
niniejszego rozdziału, które posiadają poświadczenie ich zgodności z oryginałem dokonane przez
osoby upoważnione do podpisania oferty.
5. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
7. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku
złożenia po wyznaczonym terminie.
8. Koperta powinna być zaadresowana następująco: Fundacja Informatyki i Zarządzania oraz posiadać
oznaczenie: „Oferta na Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w
instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej, nie
otwierać przed 14.03.2019 r. godz. 12:00”.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.03.2019 r.
do godz. 8:30 na adres: Fundacja Informatyki i Zarządzania, 93-491 Łódź, ul. Reymonta 5.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2019 r. o godz. 12:00. Miejsce otwarcia: 93-491 Łódź, ul. Reymonta 5.
3. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.
4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu
udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów
odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.
5. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
6. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem „Wycofanie
oferty”, „Zmiana oferty”. Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone „Oferta na Dostawa elementów
służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do
testów instalacji demonstracyjnej”.
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7. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
8. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub
dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
9. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: http://www.fiiz.pl oraz w Bazie
Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.
2. Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
L.p.

Kryteria wyboru

Waga

1.

C – cena ofertowa brutto z VAT

80%

2.

G – okres gwarancji dla zakupionego sprzętu

20%

3. Ustala się następujący sposób oceny ofert:
a) Oferty będą punktowane wg następującego wzoru:
L = C + G, gdzie:
L – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę,
C,G – liczba punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
b) Oferty w kryterium C - ceny będą ocenianie według następującego wzoru:
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 pkt x 0,8 = liczba punktów dla badanej oferty
w kryterium ceny
Oferta z najniższą ceną w kryterium ceny uzyskuje 80 pkt.
c) Opis sposobu oceny ofert w kryterium G - okres gwarancji dla sprzętu:
a) 0 pkt - 24 miesięcy
b) 10 pkt - 36 miesięcy
c) 20 pkt - 48 miesięcy
Wykonawca zobowiązany jest wskazać tylko jeden okres gwarancji.
4. Zamówienie wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów L - czyli sumę punktów ze
wszystkich 2 (dwóch) kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
6. Zamawiający informuje, iż celem ujednolicenia walut przy ocenie ofert wartości podane w walucie Euro
przeliczy według kursu na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477) . Kurs EUR/PLN wynosi: 4,3117 PLN.

13. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. lirz. UE L I 19 z 04.05.2016, str. I), dalej „RODO", Zamawiający
informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest:
Fundacja Informatyki i Zarządzania, ul. Szpitalna 15, 95-200 Pabianice, NIP 7272660642.
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b) dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr IRS.FIIZ K1, na „Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w
instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej w ramach
projektu „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle”
prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego,
c) odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 7
Regulaminu.
d) dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, zgodnie
z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.) oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r.) co najmniej
przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Środowisko inteligentnych,
rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle”, lecz nie krócej niż pięciu lat od daty
zamknięcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
e) obowiązek podania danych osobowych w związku z niniejszym postępowaniem jest wymogiem
określonym w Regulaminie, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu;
f) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają:
prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania,
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych
przekazanych w ramach niniejszego postępowania,
h) osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie
przysługuje:
prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego
postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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14. Inne szczególne warunki i pozostałe informacje
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie http://www.fiiz.pl oraz
w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada wymaganiom wynikającym z treści Zapytania ofertowego;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić;
g) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
rachunkowej w obliczeniu ceny, lub innej omyłki w tekście oferty;
h) jest nieważna na podstawie innych przepisów.
3. Oferent którego oferta została odrzucona przestaje być Oferentem w rozumieniu przepisów Regulaminu
- od momentu odrzucenia oferty - bez prawa do informacji o postępowaniu w tym m. in. wglądu do ofert
Oferentów, wynikach postępowania.
4. Informacja o wynikach postępowania nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o zawarciu umowy.
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania co oznacza, że Oferentowi nie przysługuje roszczenie
z tego tytułu, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy.
5. Wykonawca zapewni poufność wykonywanych badań oraz zachowa w poufności wszelkie dane
otrzymane od Zamawiającego, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Prawa do własności intelektualnej będą należały do Zamawiającego.

15. Wymagania dotyczące wadium
1. Oferent przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3 300,00 zł (trzy
tysiące trzysta złotych).
2. Wadium należy wnieść w pieniądzu.
3. Wadium należy wnieść przelewem na konto w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku 52 1600 1143
0003 0601 5793 8001 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Dostawa elementów
służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do
testów instalacji demonstracyjnej nr zam. IRS.FIIZ K1„.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 15.3 Zapytania przed upływem terminu
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty.
6. Oferta Oferenta, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
8. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
9. Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą;
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia;
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
10. Zamawiający zwraca wadium Oferentowi:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) który został wykluczony z postępowania;
c) którego oferta została odrzucona.
11. Złożenie przez Oferenta, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku
o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Oferenta z prawa do wniesienia skargi.
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12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu w ciągu 7 dni od momentu zaistnienia
okoliczności, o których mowa odpowiednio w pkt 9 lub ust. 10 z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane licząc od daty wpływu kwoty wadium na
rachunek, pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Oferenta.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Oferent, wycofał ofertę po upływie terminu złożenia;
b) Oferent, którego oferta została wybrana:
1. nie dostarczył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
2. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; za
odmowę podpisania umowy uznaje się:
1. złożenie przez Oferenta pisemnego oświadczenia w tej sprawie;
2. brak zwrotu podpisanego egzemplarza umowy, po upływie 14 dni roboczych od daty
wysłania umowy przez Zamawiającego do Oferenta;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Oferenta.
14. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w pkt 7, oznacza
przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.

16. Umowa
1. Warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów
Zamawiającego. W przypadku nie uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający
może unieważnić postępowanie na podstawie §58 ust 1 pkt 4 Regulaminu.
2. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą. Oferent ma prawo dołączyć od oferty szczegółowe propozycje zasad współpracy
wynikające ze sposobu pracy i doświadczenia Wykonawcy przy realizacji podobnych zamówień.
Propozycje te nie mogą być sprzeczne z niniejszym zapytaniem i nie są wiążące dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
a) zmianą uwarunkowań prawno-administracyjnych.
b) zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów
i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
c) zmianą w interpretacjach Wytycznych.
d) zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia
zmian do zawartej Umowy.
e) zmianą wynikającą z rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć
w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy
spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
f) zmianą związaną z konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
g) zmianą okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł
przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub
w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
h) zmianą terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od
Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
i) zmianą terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie
z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
j) zmianą zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych
wynikającej z ich przebiegu.
k) zmianą w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.
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l)

zmianą rozwiązań technologicznych (w szczególności zmian powszechnie stosowanych
systemów operacyjnych serwerów i urządzeń mobilnych).
m) zmianą funkcjonalności aplikacji systemu IRS, wynikających ze zmian wymienionych w pkt 12.
n) niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami
Umowy.

17. Warunki unieważnienia postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający
może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i rezygnacji z zamówienia bez
podania przyczyny.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie, w szczególności jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, odzwierciedlające wszystkie
prace niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z Zapytania
ofertowego oraz inne nie ujęte w Zapytaniu, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, jak
również ryzyko Oferenta i jego odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym
za prawidłowe oszacowanie nakładów pracy, sprzętu i kosztów koniecznych do właściwego wykonania
przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia (np.
opłaty, podatki, cła).
2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku
z należytym, zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym
ewentualne zmiany konfiguracji urządzeń w trakcie trwania umowy.
3. Cenę ryczałtową należy obliczyć na podstawie Zapytania ofertowego.
4. Wynagrodzenie obejmuje również przekazanie bez żadnych ograniczeń majątkowych praw autorskich
lub udzielenie licencji do Utworów będących przedmiotem zamówienia oraz jest ekwiwalentem
zobowiązania się Oferenta do niepodejmowania działalności konkurencyjnej.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane w transzach za kolejne części zamówienia przekazywane
w ustalonych przez strony terminach, lecz nie częściej niż raz w miesiącu, chyba że Strony postanowią
inaczej.
6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze wykonanego przedmiotu Umowy / części przedmiotu
Umowy przez Zamawiającego i sporządzeniu pisemnego Protokołu Odbioru.
7. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy / części przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od jego
przekazania.
8. Wypłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana przelewem, w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy na
podstawie Faktury/ Rachunku sporządzonego przez Oferenta i dostarczonego do Zamawiającego
w ciągu 3 dni od daty sporządzenia Protokołu Odbioru.
9. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny ryczałtowej
Zamawiający poprawi je przykładowo w następujący sposób:
1) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;
2) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje
się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
10. Oferent określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
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19. Pouczenie o środkach odwoławczych
1. Oferentom ubiegającym się o zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Regulaminie lub niniejszym Ogłoszeniu
- przysługują środki odwoławcze, określone w Dziale V Regulaminu udzielania zamówień przez
Fundacja Informatyki i Zarządzania.
2. Oferent może złożyć umotywowaną, pisemną skargę do Zamawiającego na adres kontaktowy
Zamawiającego.

20. Załączniki
Integralnymi częściami niniejszego Zapytania są następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2: Wzór Formularza ofertowego,
3. Załącznik nr 3: Wzór wykazu dostaw,
4. Załącznik nr 4: Wzór wykazu osób,
5. Załącznik nr 5: Istotne postanowienia umowy.
KONIEC
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