Znak sprawy: 1/NL/1.4.3/RPO/2018
Olsztyn; 2018-08-14

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający
NetLand Sp. z o. o.
Ul. Trylińskiego 16,
10-683 Olsztyn,
NIP 739-367-92-38
II. Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego i systemu informatycznego w
związki z realizacją przez Zamawiającego projektu „Informatyzacja przedsiębiorstwa NetLand Sp z
o. o.” umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.04.03-28-0029/17-00.
2. Wymagania techniczne, parametry i elementy składowe.
Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. System Informatyczny do identyfikacji i nazywania plików w oparciu o algorytmy rozpoznawania szt. 1
2.2. Komputer stacjonarny - szt. 5
2.3. Monitor - szt. 7
2.4. Oprogramowania biurowe – szt. 7
2.5. Laptop – szt. 2
2.6. Macierz NAS – szt. 1
2.7. Dyski HDD – szt. 4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3.

4.
5.
6.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego
wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami
minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego.
Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało
podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.
W ramach dostawy systemu informatycznego Zamawiający wymaga przekazane wszystkich praw
autorskie i praw majątkowe do wytworzonej aplikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kod CPV zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

48000000-8
30236000-2
30213000-0
30200000-1
30230000-1
30213000-5
III. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: NetLand Sp. z o.o, ul. Trylińskiego 16; 10-683 Olsztyn
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
1.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 1
zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości minimum
40.000,00 zł brutto.
1.2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 1
zamówienie polegające na dostawie systemu informatycznego w wartości minimum
50.000,00 zł brutto.
1.3. Przez Zamówienie należy rozumieć świadczenie na rzecz jednego zleceniodawcy,
polegającą na wykonaniu wyżej opisanego zamówienia.
2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczeń oraz dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania i uznanie oferty za odrzuconą.
V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik
nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty (producent, nazwę i model urządzenia, parametry
techniczne) wg załącznika nr 2.
b. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
d. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego były wykonywane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.
e. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną
techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez osobę uprawnioną.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub
innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
8. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres
zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:
„Dostawa sprzętu komputerowego i systemu informatycznego”. Nie otwierać przed 27.08.2018r.
oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
VI. Miejsce oraz termin składania
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: NetLand Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 16; 10-683
Olsztyn; pok. nr 108 - Sekretariat
2. Termin składania ofert upływa dnia 27.08.2018r. do godz. 8:00
3. Termin otwarcia ofert 27.08.2018r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 107.
3. Oferta może zostać dostarczone osobiści, przez kuriera lub pocztę.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.
2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia
oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny :
1.1. Cena – 60 %
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę
punktów.
Cena = najniższa zaoferowana Cena/Cena zaoferowana w ofercie badanej x 60
1.2. Okres gwarancji – 20%
G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji
a) Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji min. 2 lata – otrzyma 0 pkt.
b) Wykonawca, który zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji min. 3 lat – otrzyma 10 pkt.
c) Wykonawca, który zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji min. 4 lat – otrzyma 20 pkt.
1.3. Czas reakcji zgłoszeniowej – 20%
Przez czas reakcji zgłoszeniowej należy przyjąć moment wizyty w siedzibie firmy i
przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu komputerowego (w dniach roboczych).
d) Wykonawca, który zaproponuje czas reakcji min. 24 godziny – otrzyma 0 pkt.
e) Wykonawca, który zaproponuje czas reakcji min. 8 godzin – otrzyma 10 pkt.
f) Wykonawca, który zaproponuje czas reakcji min. 4 godziny – otrzyma 20 pkt.

2. Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość
punktów uzyskanych przez oferenta.
3. Dane do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów Wykonawcy zobowiązani są zamieścić w
formularzu oferty, który nie będzie podlegał uzupełnieniu.
IX. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i
miejscu podpisania umowy.
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Adrian Pietnoczka, tel. 500 147 933, e-mail: apietnoczka@netland.com.pl
XI. Informacje uzupełniające
1.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1.1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
1.2. została złożona przez podmiot:
a/ niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
określonych w zapytaniu ofertowym lub
a) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a
ust. 4 ustawy, lub
1.3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
1.4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
1.5. zawiera rażąco niską cenę;
1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić
i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów;
1.7. wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której w
wezwaniu zawiadomił go Zamawiający;
1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający nie udziela zamówienia, jeżeli:
2.1. nie złożono żadnej oferty;
2.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
2.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego
nie można było wcześniej przewidzieć.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wzywania Wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnień, co do
treści oferty jak i dokumentów.
W załączeniu:

1/
2/
3/
4/
5/

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy.
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.
Wykaz zamówień
Wzór umowy

_____________________________
(podpis osoby upoważnionej)

