ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/2019

dotyczące wyboru dostawcy sprzętu komputerowego w ramach Projektu współfinansowanego z
Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 20142020

§ 1. Dane zamawiającego
Zamawiającym jest Omni3D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 64, 61-119 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000464678, REGON: 302451039, NIP: 7831700117.
§ 2. Tryb wyboru podwykonawcy
Trybem wyboru dostawcy jest konkurs ofert, zgodny 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.
§ 3. Termin składania ofert
1. Oferty można składać w terminie do dnia 08-11-2019
2. Oferty złożone po wskazanym w ust. 1 terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia uznaje się
datę otrzymania oferty przez Zamawiającego.
§ 4. Przedmiot Zapytania Ofertowego
1. Celem Zapytania Ofertowego jest wybór dostawcy sprzętu komputerowego.
2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na
własny koszt.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,
pełnowartościowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych
technologii, nie noszący znamion użytkowania, spełniający wymagania określone w Załączniku
nr 2 – Specyfikacja przedmiotu zapytania oraz odpowiadający normom jakościowym.
4. Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać
wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
5. Przedmiotem zapytania jest:
5.1 Komputer przenośny nr 1
szt.1
5.2 Komputer przenośny nr 2
szt.1
5.3 Komputer przenośny nr 3
szt.1
5.4 Komputer przenośny nr 4
szt.1
5.5 Komputer przenośny nr 5
szt.1

5.6 Komputer przenośny nr 6
szt.1
5.7 Komputer przenośny nr 7
szt.1
5.8 Stacja robocza nr 8
szt.1
5.9 Monitor nr 1
szt.5
5.10 Monitor nr 2
szt.4
6. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze specyfikacją umieszczoną w Załączniku nr 2 –
Specyfikacja przedmiotu zapytania

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego
produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne lub lepsze pod względem
wydajności, funkcjonalności i jakości. Wszelkie odstępstwa/rozwiązania równoważne od
wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez Oferenta uzasadnione pod kątem
identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań. W razie wątpliwości co do
równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Oferenta do złożenia dodatkowych
wyjaśnień lub dokumentów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak
towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe,
pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający
dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego sklasyfikowane są kodem CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy
informatyczne, 30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe według Wspólnego Słownika Zamówień1.
§ 5. Terminy realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego
Zakup przedmiotu Zapytania Ofertowego, o którym mowa w § 4 zostanie zrealizowany nie później niż
31-12-2019.
§ 6. Warunki udziału w postępowaniu
1. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą oferty spełniające poniższe warunki:
1.1 Przedmiot oferty odpowiada ilościom określonym w § 4 oraz parametrom z załącznika pt.
„Załącznik nr 2 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia” niniejszego Zapytania Ofertowego.
1.2 Oferent oświadcza, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem 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,
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Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.

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. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
3. Ponad powyższe Dostawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalającą
na prawidłową realizację zamówienia.
§ 7. Kryteria wyboru ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena usługi – max. 80 pkt (80%)
b) Czas realizacji usługi – max. 10 pkt (10%)
c.) Termin płatności – max 10 pkt. (10%)
według następującego wzoru:

PO = (PCO + PTO+ PTPO)
gdzie:

PO – liczba punktów dla oferty „O”,
PCO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Cena usługi”,
PTO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Czas realizacji usługi”,
PTPO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Termin płatności”,

2. Liczba punktów w kryterium „Cena usługi” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

PCO = 𝐶𝑚𝑖𝑛 /𝐶O x 80
gdzie:

PCO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Cena usługi”,
Cmin – najniższa cena całkowita usługi spośród wszystkich ofert,
CO – cena całkowita usługi wskazana w ofercie „O”.

3. Liczba punktów w kryterium „Czas realizacji usługi” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
gdzie:

𝑃TO = T𝑚𝑖𝑛 /TO x 10
PTO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Czas realizacji usługi”,
Tmin – najkrótszy czas realizacji usługi liczony w tygodniach spośród wszystkich ofert,
TO – czas realizacji usługi liczony w dniach kalendarzowych wskazany w ofercie „O”.

4. Liczba punktów w kryterium „Termin płatności” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

𝑃TPO = TPO /TP𝑚ax x 10
gdzie:

PTPO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Termin płatności”,

TPmax – najdłuższy czas realizacji usługi liczony w dniach kalendarzowych spośród wszystkich
ofert,
TPO – czas realizacji usługi liczony w dniach kalendarzowych wskazany w ofercie „O”.
3. Maksymalna do uzyskania w postepowaniu liczba punktów wynosi 100. Wygrywa oferta, która
sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów („oferta
najkorzystniejsza”).
§ 8. Sposób złożenia oferty
1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym „Załącznik nr 1 – Formularz oferty”
Wszystkie rubryki formularza powinny zostać wypełnione. Brak wypełnienia może skutkować
odrzuceniem oferty.
2. Oferta może być złożona w formie
1) elektronicznej na adres: msa@omni3d.com (skan podpisanej oferty), lub
2) papierowej na adres: Omni3D Sp. z o.o., ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.
§ 9. Procedura wyboru oferty
1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert, w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia
naboru ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który złożył ofertę oraz
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.omni3d.com/ i w portalu Baza
Konkurencyjności
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Dostawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z innym Dostawcą, który spełnia wymagania zapytania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
§ 10. Dodatkowe postanowienia
1. Nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia ofert właściwej instytucji współfinansującej
Projekt ze środków publicznych i ewentualną kontrolą takiego dofinansowania.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonego
postępowania oferentowi zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie zawartej z tym oferentem. Przedmiot zamówienia
uzupełniającego powinien być zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

