ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TDE/2017 z dnia 07.08.2017 r.
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

I.

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 101
NIP: 5423108836
REGON: 200241401

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:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia, pomocy
dydaktycznych oraz oprogramowania edukacyjnego do Zespołu 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”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”
4.2.

Wspólny Słownik Zamówień - kody CPV:
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
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32322000-6 Urządzenia multimedialne
38510000-3 Mikroskopy
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
37524100-8 Gry edukacyjne
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
4.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych
oraz oprogramowania edukacyjnego o parametrach technicznych nie gorszych niż
określone w Załączniku nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do niniejszego
Zapytania Ofertowego, które jest fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad,
wyprodukowanego najpóźniej 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, spełniające
wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno-użytkowe.
4.4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę składników zamówienia o parametrach nie
gorszych niż wymienione w Załączniku nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do
niniejszego Zapytania Ofertowego.
4.5. W przypadku zaoferowania przez Oferenta/Wykonawcę składników przedmiotu
zamówienia o lepszych parametrach niż wymienione w Załączniku nr 1. Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia do niniejszego Zapytania Ofertowego, Zamawiający nie wnosi
zastrzeżeń pod warunkiem, iż zmiana ta na etapie realizacji zamówienia nie będzie miała
wpływu na cenę zamówienia. Jednakże każda zmiana na etapie realizacji zamówienia
wymaga poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz aneksowania
umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.
4.6. Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do opisania w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, danych technicznych
zaoferowanych składników przedmiotu zamówienia.
4.7. Oferent/Wykonawca zapewni że składniki przedmiotu zamówienia będą posiadać
wszystkie wymagane atesty, certyfikaty CE i/lub deklaracje zgodności, gwarancje, licencje
oraz nośniki instalacyjne w formie papierowej lub elektronicznej (CD/DVD) najpóźniej w
dniu podpisania protokołu odbioru.
4.8. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt, wyposażenie i pomoce
dydaktyczne, zgodnie z Załącznikiem nr 2. Formularz Ofertowy do niniejszego Zapytania
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Ofertowego, licząc od daty zakupu urządzeń lub też zgodnie z gwarancją producenta.
Zakres gwarancji obejmuje, niezależnie od wymagań producenta:
- sprzęt, wyposażenie lub pomoc dydaktyczną wraz ze wszystkimi podzespołami,
- transport uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego, jeśli naprawa tego wymaga,
- podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do miejsca
użytkowania urządzenia, nie później niż 72 godziny po zgłoszeniu usterki przez
użytkownika (dotyczy dni roboczych).,
- naprawę przedmiotu umowy (rozumianej jako przywrócenie jego funkcjonalności) w
terminie max. 10 dni roboczych od momentu przyjęcia urządzenia do naprawy,
- przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie 10 dni roboczych, dostarczenie
sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach,
- wymianę wadliwego sprzętu na fabrycznie nowy (model ten sam lub jego następca) po
przekroczeniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu, niezależnie od
rodzaju usterki.
4.9. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym
koszty transportu oraz koszty związane ze sprowadzeniem niezbędnych urządzeń zza
granicy. Wykonawca powinien przed sporządzeniem oferty sprawdzić dostępność tych
urządzeń.
V.

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. Termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony
maksymalnie do 12 dni od dnia zawarcia umowy.
5.2. Miejsce wykonania zamówienia (miejsce dostawy): przedmiot zamówienia ma zostać
dostarczony do Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, przy ul. Armii Krajowej 7, 17120 Brańsk.
5.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył własnym transportem, na własny
koszt i własne ryzyko przedmiot zamówienia do Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w
Brańsku, przy ul. Armii Krajowej 7, 17-120 Brańsk.
5.4. Wykonawca zapewni rozładunek dostarczonych składników przedmiotu zamówienia
ze środka transportu i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku.
5.5.

Wymagania dotyczące odbioru dostawy przedmiotu zamówienia:

- końcowy odbiór nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez
przedstawiciela Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.
- dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół ich odbioru przez
Zamawiającego, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy.
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VI.

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

6.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent/Wykonawca, który:
 Posiada wiedzę i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent/Wykonawca wykaże, że wykonał a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywał, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, co najmniej 3 zamówień dotyczących dostaw sprzętu, wyposażenia,
pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego dla szkół i placówek
edukacyjnych o wartości min. 20 tys. netto wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania w szczególności - Załącznik nr 3. Wykaz wykonanych dostaw wraz z
dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia - Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postepowaniu.
 Sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna Wykonawcy
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji
ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia – Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu.
 Brak powiązań z Zamawiającym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż 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) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d) 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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- Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań do Formularza Ofertowego.
6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
Oferent/Wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.

VII.

OCENA OFERTY

7.1. Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddani ocenie
merytorycznej na podstawie kryteriów pkt. 7.3 i 7.4.
1) Podana w ofercie cena jest ceną brutto, kompletną, jednoznaczną i ostateczną a także
musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz
obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a
niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wszystkie ceny i kwoty należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
7.2.

Kryteria oceny oferty:



Kryterium 1. Całkowita cena brutto – (waga kryterium ) 80%



Kryterium 2. Termin wykonania zamówienia – (waga kryterium) 20%



Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Ostateczną liczbą punktów procentowych
danej Oferty będzie suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach.

7.3.

Cena (C) - informacje szczegółowe

1) Komisja oceniająca stworzy ranking Wykonawców pod względem zaproponowanej
ceny. Oferta o najniższej cenie zostanie sklasyfikowana najwyżej. Ilość uzyskanych
punktów będzie równała się miejscu w rankingu x 80%.
2) Nadesłane oferty porównywane będą według cen brutto podanych w PLN.
3) Wykonawcy są zobowiązani podać całkowitą cenę brutto z włączeniem wszystkich
pozostałych kosztów.
4) Liczba punktów w Kryterium 1. Całkowita cena brutto zostanie przyznana zgodnie z
poniższym wzorem:
C= Cmin/CO x 100 pkt x 80%
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena brutto oferty
Cmin – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/TDE/2017

7.4.

Termin wykonania zamówienia (T) – informacje szczegółowe

1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie 12 dni od
daty zawarcia umowy.
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2) Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania
przedmiotu zamówienia będzie krótszy niż wymagany tj. 12 dni. Dolna granica ocenianego
terminu wynosi 8 dni.
3) Punkty za termin wykonania przedmiotu zamówienia będą przyznawane w sposób
następujący:
- 20 punktów, w przypadku wykonania podmiotu zamówienia w terminie 8 dni,
- 15 punktów, w przypadku wykonania podmiotu zamówienia w terminie 9 dni,
- 10 punktów, w przypadku wykonania podmiotu zamówienia w terminie 10 dni,
- 5 punktów, w przypadku wykonania podmiotu zamówienia w terminie 11 dni,
- 0 punktów, w przypadku wykonania podmiotu zamówienia w terminie 12 dni.
4) W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji wykonania przedmiotu
zamówienia lub zaznaczy więcej niż jedną opcję, ocenę Kryterium 2. Termin wykonania
zamówienia w Formularzu Ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje
termin wykonania zamówienia 12 dni.
5) Liczba punktów obliczona zostanie na podstawie poniższego wzorem:
O=C+T
gdzie:
O - ogólna ilość punktów przyznana ofercie
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie w Kryterium 1. Całkowita cena brutto
T - ilość punktów przyznanych danej ofercie w Kryterium 2. Termin wykonania zamówienia

6) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą
łączną liczbę punktów z dwóch kryteriów.
7) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych uprzednio ofertach.

VIII.

WARUNKI PŁATNOŚCI

8.1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w
terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
8.2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym w postępowaniu i
zapisanym w umowie na wykonanie zamówienia.
8.3.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczoodbiorczym.

6

IX.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

9.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent/Wykonawca może
złożyć ofertę na wszystkie części bądź wybrane części przedmiotu zamówienia zawarte w
Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2).
9.2. W przypadku złożenia oferty tylko w jednej części zamówienia, w tabeli dotyczącej tej
części zamówienia należy w pisać „nie dotyczy”.
9.3.

Kompletna oferta powinna składać się z następujących dokumentów:
- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 2) ,
- Wykaz wykonanych dostaw (załącznik 3) wraz z dowodami potwierdzającymi, że
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ,
- Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 4) ,
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 5) .

9.4.

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.5.

Oferty należy składać w języku polskim.

9.6.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.7. Oferty należy dostarczyć osobiście bądź pocztą/kurierem do dnia 16 sierpnia 2017 r.
na adres Biura Projektu:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Sienkiewicza 86 lok. 16, 15-005 Białystok
9.8. Oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Oferta całościowa 2/TDE/2017 lub Oferta częściowa 2/TDE/2017– CZĘŚĆ I. Pomoce
dydaktyczne lub Oferta częściowa 2/TDE/2017 – CZĘŚĆ II. Oprogramowanie edukacyjne.
9.9. Strony Formularza Ofertowego oraz wszystkich załączników muszą być
ponumerowane i parafowane przez składającego ofertę.
9.10. Kompletną ofertę wraz z podpisanymi i zeskanowanymi wszystkimi załącznikami
można wysłać pocztą elektroniczną na adres email: beata.grygorczuk@onw.org.pl do dnia
16 sierpnia 2017 r.
9.11. Oferta wysłana poczta elektroniczną powinna w tytule wiadomości zawierać określenie
identyfikujące ofertę: Oferta całościowa 2/TDE/2017 lub Oferta częściowa 2/TDE/2017 –
CZĘŚĆ I. Pomoce dydaktyczne lub Oferta częściowa 2/TDE/2017 – CZĘŚĆ II.
Oprogramowanie edukacyjne.
9.12. 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).
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X.

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

10.1. Adres do korespondencji:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 86 lok. 16
10.2. Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia i udzielania informacji:
Beata Grygorczuk – tel. 85 661 09 33, email: beata.grygorczuk@onw.org.pl.
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