Zaręby Kościelne 2017.08.23
RGK.271.0.4.2017
Zapytanie ofertowe 4/2017
Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu „ Szkoła – misja
przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej X „ Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.01 „ Edukacja ogólna i przedszkolna”.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty do 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne
Tel. 86 270 60 04, fax 86 270 62 00
e-mail: ugzar@ornet.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy TIK do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Zarębach Kościelnych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 4 do niniejszego
ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia, który zawiera nazwy produktów, dokładny opis, wymaganą
ilość i parametry. Powyższe nazwy stanowią jedynie przykład rozwiązań. Jeżeli w opisie znajduje się
powołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki
opis ze wskazaniem przykładowym na typ, model. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne winien wykazać, iż
oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i
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funkcjonalnych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów
potwierdzających spełnianie opisywanych wymagań.
Cały sprzęt elektroniczny musi być fabrycznie nowe, wolny od wad.
Proponowane produkty muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności
producentów na podstawie pozytywnych badań przeprowadzonych w laboratoriach posiadających
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spełniać wszystkie wymogi norm określonych
obowiązującym prawem. Zamawiający ma prawo zażądać powyższych dokumentów przed podjęciem
ostatecznej decyzji o wyborze najlepszej oferty.
Termin wykonana zamówienia : do dnia 25 września 2017 r.
Miejsce dostawy:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Farna 20, 07-323 Zaręby Kościelne
III.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
Kryterium I:
Cena całości zamówienia – 60%
cena najniższa – 60 punktów
ilość punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 x 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium, tj. 60
Pozostałe oferty otrzymają od 1-60 pkt. odpowiednio proporcjonalnie do pozycji oferty w ramach
badanego kryterium.
Kryterium II:
Gwarancja - 40%
Przyjmuje się, że punkty w kryterium gwarancja będą przyznawane następująco:
Lp.

Okres udzielonej gwarancji

Ilość punktów

1

3 lata (gwarancja wymagana) – 36 miesięcy

40

2

2 lata – 24 miesięcy

20

3

1 rok – 12 miesięcy

0
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Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium "gwarancja" wynosi: 40pkt.
IV. Warunki płatności:
Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia
złożenia faktury.
V. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału
w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia;
c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
f) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani
z Zamawiającym.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta 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,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego
– spełnia / nie spełnia.
3. Oferty Oferentów, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą
podlegały ocenie.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Formularz oferty - zał. nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do Zapytania
ofertowego;
3. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia - zał. nr 3 do Zapytania ofertowego;
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenie (na formularzu oferty) o przyjęciu treści wzoru umowy – zał. nr 1 do Zapytania
ofertowego.
6. Pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
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Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

VIII. Oferty wypełnione zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy
umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem:
„Oferta na zakup pomocy TIK ” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 30.08.2017 r. godz.
11:10.
Oferty należy złożyć w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323
Zaręby Kościelne w terminie do dnia 30.08.2017 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2017 r. o godz. 11:10. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie
nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.
Osobami upoważnionymi do kontaktów są:
P. Bogusława Małkińska, tel. 86 270 60 04, wew. 26
P. Jolanta Porucznik, tel. 86 270 60 16.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
IX. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy
bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym
odszkodowawczej.
O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
VIII. Załączniki
- załącznik nr 1 – wzór oferty,
- załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia
- załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 5 – wzór umowy

Wójt Gminy
Józef Rostkowski
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