ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2020
z dnia 24.02.2020

Dotyczące zakupu i dostawy przełącznika sieciowego wraz z osprzętem
Zakup i dostawa przełącznika sieciowego wraz z osprzętem, stanowiącego infrastrukturę aktywną sieci telekomunikacyjnej, planowany jest w związku z realizacją projektu (nr RPPM.02.02.01-220096/17-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 20142020, Poddziałania 2.2.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Nazwa i adres Zamawiającego
PLAST-COM S.C. Marcin Skucha, Monika Skucha
ul. C.K. Norwida 47
84-240 Reda
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami:
Marcin Skucha
e – mail: marcin@plastcom.pl
tel. 58 7405052
3. Tytuł projektu
„Rozwój potencjału rynkowego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na rynku regionalnym i krajowym”
4. Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności – konkurs ofert.
5. Data ogłoszenia Zapytania Ofertowego:
24.02.2020r.
6. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 26.03.2020r. o godzinie 10.00.
Uwaga! Do zachowania terminu brany jest pod uwagę moment wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać :
a) w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – dostawa przełącznika sieciowego wraz z
osprzętem” osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w godzinach pracy firmy: od 9.00 do
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17.00, w dniach: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod adresem:
PLAST-COM S.C. Marcin Skucha, Monika Skucha
ul. C.K. Norwida 47
84-240 Reda
b) drogą elektroniczną całodobowo na adres e – mail: marcin@plastcom.pl. Oferty składane drogą
elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) winny posiadać tytuł wiadomości: „Oferta – dostawa przełącznika sieciowego wraz z osprzętem”.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych 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 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 Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
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.
[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2]
2) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
4) Nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie
znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa. [weryfikowane
na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
5) Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wspólnik spółki jawnej,
partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki
komandytowo-akcyjnej, członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych. [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
6) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę (to jest jedną lub
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więcej dostaw) urządzeń – przełączników sieciowych o łącznej wartości co najmniej 30.000 PLN netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca
przedstawi wykaz dostarczonych urządzeń według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania
ofertowego. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Oferenci niespełniający powyższych warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania, polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty, nastąpi w dniu następnym po upływie terminu składania ofert, tj. 27.03.2020r.
Podpisanie umowy na dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od dnia
rozstrzygnięcia postępowania ofertowego.
Dostawa przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
10. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przełącznik sieciowy wraz z osprzętem o parametrach technicznych
wskazanych w Załączniku nr 5 : Rozszerzony przedmiot zamówienia.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany.
11. Kod CPV
32420000-3
Urządzenia sieciowe
12. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być złożona na druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi
załącznikami:
- załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
- załącznik nr 3: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zamówienia
- załącznik nr 4: Oświadczenie – wykaz wykonanych dostaw
- załącznik nr 5: Rozszerzony przedmiot zamówienia -potwierdzenie zgodności z przedmiotem zamówienia poprzez wpisanie odpowiednio: TAK lub NIE
- załącznik nr 6: Wzór umowy
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, ocenie będzie podlegać pierwsza ze złożonych przez danego Wykonawcę ofert. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawca
może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę i złożyć nową, wycofanie oferty
wymaga formy pisemnej.
c) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.
d) Oferta powinna być trwale spięta oraz:
- opatrzona pieczątką firmową
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- posiadać datę sporządzenia
- zawierać wymagane załączniki
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (w sytuacji, gdy upoważnienie nie
wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć stosowne upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę)
- w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.
e) Oferta powinna zawierać ceny podane w walucie PLN.
f) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
g) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
h) Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail:
marcin@plastcom.pl najpóźniej do godziny 10.00 dnia 23.03.2020r. Odpowiedzi będą udzielane za
pośrednictwem portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
i) Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 90 dni od dnia jej złożenia).
13. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji
W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego planowany jest wybór Wykonawcy, który złoży najko rzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę
punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której
wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto w PLN.
Najniższa oferta cenowa otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną
na podstawie następującego wzoru:
Kc=(Cn/Co)x100
gdzie:
Kc – liczba punktów przyznana badanej ofercie
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwóch lub więcej
oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa wszystkich Wykonawców do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach (cena nie
może być wyższa).
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14. Dodatkowe warunki.
Na dostarczone urządzenie – przełącznik sieciowy wraz z osprzętem - Wykonawca musi udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości zamówienia brutto, z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, za każdy
dzień kalendarzowy opóźnienia, jeśli opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego,
b) 10 % wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
15. Szczególne uprawnienia Zamawiającego.
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone będzie
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane
drogą mailową na wskazany w ofercie adres.
16. Ogłoszenie wyników postępowania i podpisanie umowy
a) informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego
www.plastcom.pl
b) po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator wezwie niezwłocznie oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.
c) w przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe
jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
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