Zawichost, 13.08.2019 r.

Pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2019/RAW
W związku z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa, Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1024/18, tytuł
projektu: „Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie
bezpieczeństwa (RAW Secure Phone)”. Firma RAW Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert
na dostarczenie urządzeń mobilnych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1.
I.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń mobilnych o parametrach opisanych w Załączniku nr 1.
Termin realizacji zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni od daty zawarcia
umowy.
Kod CPV: 32250000-0 (Telefony komórkowe)

II.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, co do których nie ogłoszono upadłości
oraz nie otwarto upadłości.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać
specyfikację zamówienia, zawierać wymagane załączniki, zawierać adres lub siedzibę Oferenta,
numer telefonu, NIP, adres e-mail, stronę www, podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy, w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan
podpisanej oferty.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie
złożonych dokumentów przez Oferentów według formuły "spełnia" - "nie spełnia".
5. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia wadium w wysokości 500 zł w formie gotówki,
przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie gwarancji bankowej lub poręczenia
bankowego. Numer rachunku bankowego dla wadium: 70 1090 1056 0000 0001 3535 7241.

III.

Kryteria oceny oferty,

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
•

Wartość netto [C]

Punktacja za cenę będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C=

Cn
Cb

x 80

Gdzie:
C – otrzymane punkty
Cn – najniższa wartość netto spośród złożonych Ofert
Cb – wartość netto badanej Oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
•

Kryterium terminu wykonania zamówienia [t]

Punktacja za cenę będzie przyznawana zgodnie z poniższymi kryteriami:
·

8 - 14 dni – 10 punktów,

·

1 - 7 dni – 20 punktów,

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przyznanie punktów za spełnienie
kryterium ceny netto oraz kryterium terminu wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy.
Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska
największą ilość punktów (P) po zsumowaniu punktów za każde z ww. kryterium oceny ofert, zgodnie
ze wzorem P = C + t.

IV.

Zakres wykluczenia

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
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.
V.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Stefana Żeromskiego 14, 27-630
Zawichost, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@rawcyber.pl.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2019 r. W przypadku wysyłania
oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do
siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 22.08.2019 r. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych
od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, o wynikach przeprowadzonego
postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pani Joanna Kowalczyk, tel. 507093767,
mail: jk@rawcyber.pl
VI.

Sposób przygotowania ofert:

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w Załączniku nr 1.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą
rozpatrywane.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Oferenta.
5. Oferta musi zawierać: cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
6. Oferta musi zawierać szczegółową kalkulację oraz zakres rzeczowy wraz z podaniem modeli i
konfiguracji oferowanych urządzeń.
7. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
8. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu
składania ofert.
9. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.
VII.

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia

Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest
dopuszczalna pod następującymi warunkami:
•

W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
Ø Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
Ø Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest
niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
Ø Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.

•

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu
zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
Ø Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
Ø Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
Ø Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.

VIII.

Zastrzeżenia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w
oparciu o kryteria wyboru określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu
składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania
przyczyny, na każdym jego etapie.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy
bez podania przyczyn.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, przy czym Wykonawca nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Oferty złożone przez Oferentów niespełniających wymogów udziału w postępowaniu nie będą
rozpatrywane.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco
niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.
12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana –
zwrócone zostanie przy podpisaniu umowy.
13. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia.

