ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/TDE/2017 z dnia 31.07.2017 r.
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

I.

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 101

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
1. Siedziba Zamawiającego,
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.onw.org.pl
3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące
przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz
z instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją w Zespole Szkół w Brańsku w ramach
projektu pt. „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”, współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213100-6 Komputery przenośne
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32413100-2 Rutery sieciowe
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V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie:
Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie, wykonał:
1. co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem dostawie
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia (tj. wykonanie, modernizacja szkolnej
sieci Wifi wraz z dostawą sprzętu, oprogramowania i konfiguracją sieciową), na którą
Wykonawca składa ofertę.
2. współpracuje stale z co najmniej jedną szkołą w zakresie serwisu szkolnej sieci WiFi
wraz z pracownią komputerową.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/Wykonawca udokumentuje spełnienie ww.
określonych wymogów przedstawiając m.in. ksero umowy/umów o współpracy, ksero
faktury/faktur, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.
Potencjał techniczny: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż
dysponuje odpowiednim potencjałem do wykonania zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
oświadczy, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ponadto Oferent/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż jest w sytuacji
ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że nie jest
wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z

Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności
poprzez:
a)
b)
c)
d)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
pozostawanie 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.
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
Oferent/Wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.
VI. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz
z instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją w Zespole Szkół w Brańsku w ramach
projektu pt. „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”, współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”
Zamawiający nie przyjmuje ofert cząstkowych.
Opisane w specyfikacji parametry laptopów z oprogramowaniem oraz wyposażenia
infrastruktury sieciowej WiFi wraz z instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją w
Zespole Szkół w Brańsku to wymagania minimalne, oznacza to, że Oferent może
zaproponować artykuły o wyższych parametrach, jednakże musi zapewnić ich
kompatybilność oraz mieć na uwadze, iż składniki infrastruktury sieciowej będą
wykorzystywane w procesie dydaktycznym i nadmierny stopień skomplikowania może
utrudnić lub uniemożliwić ich wykorzystanie w szkole.
VII. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Termin dostawy wszystkich sprzętów, wyposażenia i oprogramowania oraz ich instalacji i
konfiguracji, objętych specyfikacją wynosi max 21 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty prześle Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, zawiadomienie na adres e-mail podany w ofercie o zamiarze
podpisania umowy. Następnie wyznaczy termin na podpisanie umowy – w siedzibie
zamawiającego. Termin realizacji zamówienia będzie biegł od dnia podpisania umowy przez
obie strony. W przypadku niepodpisania umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym
terminie, Zamawiający wezwie Wykonawcę jednokrotnie za pośrednictwem poczty e-mail na
adres podany w ofercie i wyznaczy dodatkowy termin w ciągu 2 dni roboczych na podpisanie
umowy w powyżej opisanej procedurze, a jeżeli wówczas Wykonawca nie podpisze umowy,
to zamówienie zostanie powierzone oferentowi, którego oferta została oceniona jako
kolejna.
2. Wszystkie wymienione sprzęty narzędzia muszą być fabrycznie nowe i wolne od
obciążeń prawami osób trzecich, muszą posiadać deklaracje zgodności, wymagane prawem
dopuszczenia, certyfikaty i atesty, posiadać dołączone niezbędne instrukcje dotyczące
użytkowania w języku polskim i posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie
krótszy niż 2 lata.
3.
Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie objęty zamówieniem po uprzednim
poinformowaniu Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej jednodniowym
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wyprzedzeniem. Dostawa jest możliwa w dni robocze od 8.00 do 15.00 (planując dostawę
Wykonawca musi uwzględnić czas niezbędny na zweryfikowanie kompletności dostawy).
Weryfikacja kompletności dostawy polegać będzie na przeliczeniu poszczególnych sprzętów,
sprawdzeniu, czy nie są uszkodzone mechanicznie, w obecności przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawca. Instalacja, montaż i konfiguracja obejmuje podłączenie
punktów dostępowych we właściwych lokalizacjach, połączenie wszystkich elementów
infrastruktury sieciowej, skonfigurowanie routera i sieci, w tym również weryfikację
bezusterkowego funkcjonowania sprzętów, sieci oraz oprogramowania. Zamawiający w
terminie do 2 dni od zakończenia konfiguracji i testowania przez Wykonawcę zweryfikuje
prawidłowość funkcjonowania sprzętów i sieci, a pozytywna weryfikacja będzie podstawą do
dokonania płatności za zamówienie. O ile w tym terminie jakiś sprzęt okaże się wadliwy,
Wykonawca wymieni go na nowy. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego
usuwania usterek w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w funkcjonowaniu
infrastruktury lub sprzętów – zgodnie z zadeklarowanym terminem stanowiącym przedmiot
oceny oferty, w okresie 2 lat od daty instalacji.
4. Co najmniej 1 dzień przed terminem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
pocztą e-mail protokół zdawczo-odbiorczy w edytowalnej wersji elektronicznej oraz PDF,
zawierający co najmniej: dokładną nazwę artykułu, jego cenę jednostkową netto i brutto i
wartość łączną. Kolejność artykułów na fakturze, którą wystawi Wykonawca, powinna być
zgodna z kolejnością na protokole.
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny
zarówno w odniesieniu do sprzętów, jak i infrastruktury. Maksymalny termin usuwania
usterek infrastruktury wynosi 3 dni roboczych (od daty złożenia informacji o problemie na
wskazany przez dostawcę adres e-mail), jednakże Oferent/Wykonawca może zaproponować
czas krótszy. A w odniesieniu do sprzętu (naprawa, wymiana podzespołu) maksymalny czas
usuwania usterek wynosi 14 dni roboczych, jednakże Oferent/Wykonawca może
zaproponować czas krótszy. Odbiór wadliwego sprzętu odbywa się na koszt i staraniem
Wykonawcy.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

Lp.
1.

kryterium
Cena – C
Razem:

znaczenie w %
100
100

Sposób dokonywania oceny ofert:
a) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów
uzyskanych przez Wykonawcę, liczona wg n/w wzoru arytmetycznego:
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CO = C (100%)
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybierze spośród tych ofert ofertę z niższą ceną.
Sposób obliczania poszczególnych kryteriów:
a) C – cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt.
Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:
C = N : O x 100
gdzie: C – cena usługi;
N – cena oferty najtańszej;
O – cena oferty badanej
Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie
trwania umowy.
IX. ROZLICZENIA
1.
Podana w ofercie cena obejmuje wszystkie składniki, podatki, koszty dostawy i
udzielonych co najmniej dwuletnich gwarancji. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność
na podstawie otrzymanej faktury w terminie 14 dni od daty zakończenia konfiguracji i
odbioru przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku
opóźnienia w dostawie przekraczającego 10 dni. Wiąże się to z utratą przez Zamawiającego
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
3. Oferent jest związany ofertą 30 dni.
X. SKŁADANIE OFERT
Oferta składa się z:
1) Formularza ofertowego – załącznik nr 2
2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3.
3) Oświadczenie o wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym – załącznik 4.
Oferty należy dostarczyć osobiście bądź pocztą/kurierem do dnia 8 sierpnia 2017 r. na adres
Biura Projektu:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 86 lok. 16
Strony formularza oferty oraz wszystkich załączników muszą być ponumerowane
i parafowane przez składającego ofertę.
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Ofertę wraz z podpisanymi i zeskanowanymi załącznikami można wysłać pocztą
elektroniczna na adres email: beata.grygorczuk@onw.org.pl do dnia 8 sierpnia 2017 r.
O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub
data otrzymania przez Zamawiającego oferty przesłanej przez Oferenta w formie
elektronicznej (moment wejścia wiadomości na serwer pocztowy Zamawiającego).
XI. W sprawie zamówienia informacji udziela Beata Grygorczuk – tel. 85 661 09 33
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