Dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I

Tytuł projektu: „CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE TECHNOLOGII
WYŚWIETLACZY LED”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup nowego serwera – 1 komplet i 6 kompletów stanowisk

komputerowych

Miszewo, dnia 27.10.2020 r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Artronic- Karczyńscy i Lewandowski Spółka Jawna
80-297 Miszewo ul. Piaskowa 49
tel.: +48 601629579
e-mail: dl@artronic.pl
Damian Lewandowski
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Rozeznania rynku.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na 7 części.

4.
5.
6.

7.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną lub więcej części.
1) Część I – stanowisko komputerowe 1 kpl
2) Część II – stanowisko komputerowe 1 kpl
3) Część III – stanowisko komputerowe 1 kpl
4) Część IV – stanowisko komputerowe 1 kpl
5) Część V – przenośny komputer – 1 szt.
6) Część VI – przenośny komputer – 1 szt.
7) Część VII – serwer 1 kpl
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,
zmiany zapytania ofertowego.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące
okoliczności:
1) wszystkie oferty w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich
wad
2) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia przeszkodę
postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć
4) cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy
Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację
umowy).
W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
w stosunku do Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego serwera – 1 komplet i 6 kompletów
stanowisk komputerowych na potrzeby projektu firmy Artronic realizowanego w ramach
Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
1) Część I – stanowisko komputerowe 1 kpl
2) Część II – stanowisko komputerowe 1 kpl
3) Część III – stanowisko komputerowe 1 kpl

4)
5)
6)
7)

Część IV – stanowisko komputerowe 1 kpl
Część V – przenośny komputer – 1 szt.
Część VI – przenośny komputer – 1 szt.
Część VII – serwer 1 kpl

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania stanowi Załącznik nr 2.
1. Wyłoniony Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni: koszt wykonania Przedmiotu
Zamówienia, jego dostawy oraz pełnego ubezpieczenia do momentu odbioru przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego.
2. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie
dostawy do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
3. Przedmiot Zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i
prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie on przedmiotu
zabezpieczenia.
4. Przedmiot Zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające
do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w
Polsce i Unii Europejskiej.
5. W razie wskazania w opisie Przedmiotu Zamówienia znaków towarowych, patentów,
rodzajów lub specyficznego pochodzenia (jeśli odniesienie jest uzasadnione Przedmiotem
Zamówienia) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania
równoważnych rozwiązań.
6. W razie opisania Przedmiotu Zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych Zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania równoważnych
rozwiązań.

7. Gwarancja, rękojmia i serwis gwarancyjny:
a.
okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego - 24 miesiące od daty
podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego.
b.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich
wad
w Przedmiocie Zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.
c.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z
przyczyn tkwiących w Przedmiocie Zamówienia w chwili dokonania odbioru przez
Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się
i zostaną zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Okres
gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
8. Kod CPV – 30214000-2 stacje robocze
Kod CPV – 30213100-6 komputery przenośne
Kod CPV - 48800000-6 systemy i serwery informacyjne

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)
1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia (termin realizacji umowy) - do 7 dni
kalendarzowych.
2. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.
2.
3.

Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto w Formularzu Ofertowym
(załącznik nr 1).
Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla
zawieranej umowy.
4. Podając ceny należy uwzględni
5.
wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu
zamówienia.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.11.2020 r. w siedzibie Zamawiającego lub
2.
3.

przekazane na adres e-mailem dl@artronic.pl.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być ważna do 31.12.2020 r. W razie niepodania terminu związania ofertą
lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z
treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość
wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.

4.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe
oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.

5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia
wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

6.

W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca
zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku
uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta
zostanie odrzucona.

7.
a)
b)
8.

Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
pisemnej,
elektronicznej- rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego
rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz
ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10.
Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez
Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania
ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJI O WAGACH PUNKTOWYCH
PRZYPISANYCH
DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU
PRZYZNAWANIA
PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium oceny
ofert dla każdej z części przedmiotu zamówienia:
KRYTERIUM

WAGA (pkt)

WARTOŚĆ NETTO

90

GWARANCJA

10
a)

Wartość netto – Pc

Punktacja będzie obliczana na podstawie wzoru:
Cn x 90
Pc =
Cb

Pc – otrzymane punkty
Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 90 pkt.
a) OKRES GWARANCJI – PG
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu
ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji Przedmiotu
Zamówienia wyłącznie w liczbie miesięcy). Zamawiający jednocześnie informuje, że
minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku wskazania przez
Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub określenia dodatkowych
uwarunkowań związanych z gwarancją, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Lp.
1
2
3
4
5
6

Okres gwarancji
w liczbie miesięcy
24
25-27
28-30
31-33
34-35
36 i więcej

Liczba przyznanych
punktów
0
2
4
6
8
10

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w formularzu ofertowym, oferta
Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony
na 24 miesięcy.
Oferta za kryterium „Okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

2.

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

3.

W przypadku gdy więcej niż jedna oferta przedstawi taki sam bilans punktów
Zamawiający unieważni postępowanie.
4.
ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA
UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW.

VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ
Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany jest do złożenia następującego
dokumentu:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do zapytania
ofertowego;
VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie Internetowej i
wyśle e-mailem do Wykonawców, którzy złożą ofertę.
IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego
postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji, akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta,
pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
X.ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………….
Miejscowość i data
…………………………………………….
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy
Artronic- Karczyńscy i Lewandowski Spółka
Jawna
80-297 Miszewo ul. Piaskowa 49
W odpowiedzi na rozeznanie rynku na zakup nowego serwera – 1 komplet i 6
kompletów stanowisk komputerowych na potrzeby projektu firmy Artronic realizowanego
w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- oferujemy realizację przedmiotu umowy
zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość netto:
Okres
Nazwa/ model/
Lp.
ilość
Wartość netto
Waluta
gwarancji w
producent
liczbie miesięcy
Część I 1 kpl
Część
1 kpl
II
Część
1 kpl
III
Część
1 kpl
IV
Część
1 szt
V
Część
1 szt
VI
Część
1 kpl
VII
Razem
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, że wyżej podane cena obejmują realizację wszystkich zobowiązań
Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
3. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

……………………………………………
(podpis i/lub pieczęć
upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik 3 do Zapytania ofertowego
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie umowy prowadzonym w trybie rozeznania
rynku na zakup nowego serwera – 1 komplet i 6 kompletów stanowisk komputerowych
na potrzeby projektu firmy Artronic realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z
postępowania o udzielenie umowy z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z
Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.
2.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3.
pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta,
pełnomocnika.
4.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

……………………….
…………..………………….……………
(miejscowość, data) (podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

