ZAPYTANIE OFERTOWE 8.TIK.2016

Podmiot: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „MOŻNA INACZEJ”
realizujący projekt: pn. „Łowcy naukowych przygód”,
nr WND-RPSL.11.01.04-24-0098/15-003
w partnerstwie z Miastem Ustroń
zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawy wyposażenia TIK w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód"
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I.DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „MOŻNA INACZEJ”,
Adres siedziby: Rynek 4, 43-450 Ustroń,
NIP: 5482313354,
REGON: 072394224
Reprezentowane przez: Iwonę Werpachowską – Prezesa Zarządu oraz Monikę Zawadę – Vice –
Prezesa Zarządu.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 10 kwietnia 2015 r.). Postępowanie nie jest
prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy:
Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne,
Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe,
Kod CPV: 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami,
Kod CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe,
Kod CPV: 30237200-1 Akcesoria komputerowe,
Kod CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
Kod CPV: 30195000-2 Tablice
Kod CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Kod CPV: 32333400-0 Odtwarzacze wideo
Kod CPV: 30233152-1 Urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD)
Kod CPV: 32310000-9 Odbiorniki audycji radiowych
2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa wyposażenia TIK, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód".
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia.
3. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa wyposażenia TIK, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód" tj.:
1) Przenośny komputer z oprogramowaniem dla nauczyciela – 20 zestawów;
2) Przenośny komputer z oprogramowaniem dla ucznia – 40 zestawów;
3) Tablica interaktywna – 5 sztuk;
4) Wizualizer – 5 sztuk;
5) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 5 sztuk;
6) Szafka do ładowania baterii komputerów - 5 sztuk;
7) Głośniki komputerowe – 5 sztuk;
8) Projektor krótkoogniskowy – 5 sztuk;
9) Projektor multimedialny – 5 sztuk;
10) Ekran projekcyjny – 5 sztuk;
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11) Przenośny odtwarzacz CD – 1 sztuka;
12) Odtwarzacz DVD – 1 sztuka.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi
normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia:
do 21 dni od daty zawarcia umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
1. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę o charakterze i zakresie podobnym do
niniejszego zamówienia, o wartości min. 100.000,00 zł brutto – wykaz został dołączony do załącznika
nr 2 – oferta,
2. Potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz ekonomiczny
i finansowy:
Wykonawca winien oświadczyć, że:
1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
3) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4) Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie zalega z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu
Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy.
6) O braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
7) Zapoznał się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobył/a konieczne informacje do przygotowania oferty.
8) Usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania
przedstawione w zapytaniu ofertowym.
9) W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
10) Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
Odpowiednie oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – odpowiednie oświadczenie dołączono do
załącznika nr 2 – oferta.

V. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego:
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a) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
b) wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych –załącznik nr 7 oświadczenie o niekaralności.
2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i 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;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
VI.KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium,
waga, sposób punktowania- opis):
L.p.
1
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Nazwa
kryterium
Cena
oferty
brutto
Okres
gwarancji

Opis
Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na
którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.
Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.
Okres ten musi być określony w miesiącach. W przydatku zaoferowania
okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona,
maksymalny okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy licząc od daty
odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zdeklaruje
dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60
miesięcy.
Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji przyzna 10 pkt, a
każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie
mniejsza, według poniższego wzoru
okres gwarancji badanej oferty

TG = ------------------------------------------------------------------------ x 10pkt
najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert

TG – liczba punktów otrzymana w kryterium termin gwarancji

2. Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:
Cmin
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Waga
kryterium
90% = 90pkt

10% = 10pkt

P = ( ------- x 90pkt ) + TG
Coferta
gdzie:
P – liczba punktów oferty badanej,
Cmin – oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta – cena badanej oferty,
TG – liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punków wynosi 100 pkt. tj.: cena + okres gwarancji.
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam najkorzystniejszy bilans ceny oferty brutto i terminu gwarancji,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy – wzór
umowy stanowi załącznik nr 4. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią
załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag.
7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
8. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020.
VII. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego
2) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych
w niniejszym postępowaniu
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco
niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. 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,
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia i średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny, spoczywa na Wykonawcy.
VIII. WADIUM
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1. W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium (wniesionego w pieniądzu) w wysokości
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 brutto).
2. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
Zamawiający będzie uważał za skuteczne w dniu wykonania przelewu przez Oferenta. Do oferty
należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę składającego ofertę. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób
prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia
ofert.
3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 60 1050 1096 1000 0022 8974 3433
prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, z dopiskiem
w tytule wpłaty: „Wadium – dostawa wyposażenia TIK projekt pn. "Łowcy naukowych przygód".
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu konkursu, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia. Ponadto zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
1) Wydruku z CEIDG lub KRS aktualnego na dzień złożenia oferty. Jeżeli uprawnienie do
reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego,
do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie
2) Oferty – załącznik nr 2
3) Formularza cenowego - załącznik nr 3
4) Akceptacji umowy – załącznik nr 4
5) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 5
6) Formularza „parametry techniczne” - załącznik nr 6
7) Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 7
8) dokumentu potwierdzającego posiadaną niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
przedmiotu zamówienia (np. referencje, list polecający, poświadczenie, opinia, protokół
odbioru, itp.)
9) Potwierdzenia wpłaty wadium;
10) Kart produktu wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zawartych w pkt.
III.3
11) Dla oferowanego sprzętu komputerowego określonego w pkt. III.3 ppkt. 1 i 2:
a. Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową - wydruk ze
strony internetowej.
b. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.
c. Deklaracja zgodności CE.
d. Karty produktu.
e. Oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis – usuwanie awarii sprzętu
komputerowego w ramach gwarancji/rękojmi będzie realizowany przez Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.
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2. Szczegółowe warunki płatności za wykonany przedmiot zamówienia zostały określone w załączniku
nr 4 – wzór umowy.
3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony
oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
5. Oferty powinny zostać umieszczone w kopercie i dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub
kurierem na adres biura projektu Zamawiającego: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie
„MOŻNA INACZEJ” Rynek 4, 43-450 Ustroń. Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Zapytanie ofertowe 8.TIK.2016: Dostawa wyposażenia TIK, w ramach projektu pn. „Łowcy
naukowych przygód”
6. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze projektu Zamawiającego: 43-450
Ustroń, ul. Rynek 4, biuro nr 5 w terminie do 26.09.2016 r. do godz. 10:00. (decyduje data i
godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego).
7. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
9. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający
unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców wg
punktacji.
11. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta
winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą
ofertę.
12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
Wykonawcę.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
14. W sprawach roboczych związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się
z Zamawiającym,
Monika Zawada tel. 33 854 33 99, e-mail: osrodekmoznainaczej@vp.pl
Agata Markiewicz tel. 33 85 79 341, e-mail: agata.markiewicz@um.ustron.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Oferta;
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy;
Załącznik nr 4 - Wzór umowy;
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
Załącznik nr 6 – Formularz parametry techniczne;
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niekaralności.

Ustroń, dnia 16.09.2016 r.
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