Kamieo , dnia 09.01.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie Ofertowe w sprawie dostawy sprzętu ICT do Szkoły Podstawowej im. Tadeusz
Kościuszki w Kamieniu w ramach realizacji Projektu „Ku przyszłości ” Działanie 12.2
Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020.

Nazwa Zamówienia
„ Dostawa sprzętu ICT do Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Kamieniu w ramach realizacji
Projektu „Ku przyszłości” Działanie 12.2 Kształcenie ogólne współfinasowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.
Zamawiający :
Gmina Kamieo/Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamieo Kolonia 55, 22-113
Kamieo
tel./ fax 82 567 01 12, e-mail: spkamien@o2.pl., NIP 5632029590

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy naukowych w postaci:
a) Laptopy wraz z oprogramowaniem- 18 sztuk ;
b) Zestaw multimedialny (tablica interaktywna z projektorem multimedialnym i
oprogramowaniem)-1 sztuka ;
c) Dedykowane urządzenie mobilne umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym
sprzętem komputerowym -1 sztuka;

Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero) - urządzenie współpracujące z komputerem
umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie -1 sztuka z możliwością
druku duplex;
e) Aparat fotograficzny- 1 sztuka ;
d)

f)

Projektor multimedialny-1 sztuka ;

g) Program do nauki programowania- 15 sztuk.
Cel zamówienia
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych
sprzętu ICT dla potrzeb edukacyjnych, do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
w ramach realizacji Projektu „Ku przyszłości” Działanie 12.2 Kształcenie ogólne współfinasowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ICT (m.in. laptopy, Zestawy multimedialne
(tablica interaktywna z projektorem i oprogramowaniem, dedykowane urządzenie mobilne
umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, sieciowe
urządzenie wielofunkcyjne (ksero ), aparat fotograficzny, projektor multimedialny, program
do nauki programowania ).
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Zamówienie obejmuje jego dostawę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 – Specyfikacja
zamówienia i wymagania sprzętowe.
Sprzęt ICT musi byd fabrycznie nowy, pełnowartościowy, z pełnym okablowaniem i
oprogramowaniem oraz wolny od obciążeo prawami osób trzecich.
Sprzęt ICT powinien byd równoważny z podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadad będą parametrami,
funkcją, treścią i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane.
Sprzęt ICT powinien zawierad odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o
dopuszczeniu do sprzedaży (jeśli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału).
Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami,
instrukcjami i materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami
gwarancji sporządzonymi w języku polskim.
W ofercie należy podad okres gwarancji, nie krótszy niż okres gwarancji producenta.
Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 36 miesięcy, liczone od daty wystawienia faktury.
Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu, parametry techniczne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu
zamówienia.

11. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna zawierad
wyszczególnienie wszystkich urządzeo, sprzętu, z wyszczególnieniem cen jednostkowych
netto oraz łączną wartośd brutto. Po dostarczeniu zamówienia sporządzony zostanie protokół
zdawczo-odbiorczy.
12. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówieo (CPV):
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30213100-6 Komputery przenośne
30232110-8 Drukarki laserowe
32322000-6 Urządzenia multimedialne
39162100-6-pomoce dydaktyczne

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełnienia tych warunków:
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni:






Posiadad uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Akceptowad treśd zapytania bez zastrzeżeo – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Wykonawca nie może byd powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowejPosiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,



Pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięd, synowa), w stosunku
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeostwo,
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena
spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie
spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony
w postępowaniu.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowieo zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą
jedynie zmiany nieistotne, które po wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia nie wpłynęłyby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, czy też na wynik
postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeo wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy zawierający: nazwę oferenta, adres, telefon, NIP, REGON. , parametry
techniczne proponowanego przez niego sprzętu z wyszczególnienie wszystkich urządzeo
objętych zamówieniem wchodzących w skład zestawów oraz cen jednostkowych netto, brutto i
łączną wartośd brutto, netto.
Kserokopie aktualnych dokumentów poświadczających uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo. ( wpis
do KRS lub CEiDG)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku, gdy wykonawca złoży oświadczenie
o braku powiązao osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z zapisem
w Oświadczeniu, stanowiącym załącznik 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i
oświadczeo.
OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punków w kryteriach:
1. cena – 80% (max. 80 pkt)
2. termin dostawy – 20% (max. 20 pkt)

Kryterium nr 1 – cena
ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:
cena oferty najtańszej
C = .............................................. x 100 x 80%
cena oferty badanej
W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty
brutto podana w Formularzu ofertowym
Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 80 pkt.
Kryterium nr 2 – termin dostawy
W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data
dostawy – w dniach podana w Formularzu ofertowym – waga kryterium 20%.
Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- dostawa w terminie wymaganym (05.02.2018r.) - 0 pkt
- skrócenie o 3 dni - (02.02.2018r. )5 pkt.
- skrócenie o 5 dni (31.01.2018r.) - 15 pkt.
- skrócenie o 7 dni (29.01.2018r.) - 20 pkt.
. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów uzyskana po
zsumowaniu wszystkich kryteriów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że 2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
Wykluczenia
Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się Wykonawców:

• Którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
• Którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału, w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków.
Zamawiający odrzuca ofertę, której: Treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Wyjaśnianie i zmiany treści Zapytania Ofertowego:
1. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego,
a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnieo. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnieo, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa terminu
wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treśd wyjaśnieo
Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienid treśd Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania Ofertowego Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe.
Postanowienia koocowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający złoży zamówienie/podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisad umowę,
której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego, o treści
odpowiadającej złożonej ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej
z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy
prawa.
5. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwoład lub zmienid
treśd niniejszego Zapytania Ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treśd
ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia,
bez podawania przyczyn takiego zakooczenia postępowania.
W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawcom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego
z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się
wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeo.
Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego/ sekretariat/ : Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w
Kamieniu, Kamieo Kolonia 55, 22-113 Kamieo/ wpływ na dziennik podawczy
do godz. 15.00/,

do dnia 17.01.2017 r.

b) za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu,
Kamieo Kolonia 55, 22-113 Kamieo/ wpływ na dziennik podawczy do dnia 17.01.2017 r. . do godz.
15.00/,
c ) elektronicznie na adres: spkamien@o2.pl., oferty składane drogą elektroniczną (skany
podpisanych dokumentów) do dnia 17.01.2017 r. do godz. 15.00.
2. Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie lub w formie skanu z dopiskiem ”Oferta na: dostawę
sprzętu ICT w ramach projektu „Ku przyszłości” .
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego- Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w
Kamieniu w dniu 18.01.2018 r. o godzinie 9.30
5. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
7. Niespełnienie wymogów formalnych skutkuje odrzuceniem Oferty.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Osobą upoważniona do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Daniel-koordynator
tel. 505 499 827
Termin związania ofertą:
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od terminu składania
ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki do Zapytania Ofertowego stanowią: :
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 : Formularz oferty
Załącznik nr 2 : Specyfikacje zamówienia i wymagania sprzętowe
Załącznik nr 3 : Oświadczenie o braku powiązao osobowych/kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 4 : Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 5 : Wzór umowy

