Zapytanie ofertowe na:
Dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie:
Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka
1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIĄCEGO
Gmina Chorkówka, Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka
NIP 6842367402
Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce
tel. 13 438 69 70
email: cuo@chorkowka.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) – dalej „ustawa PZP”
prowadzone w trybie Zasady Konkurencyjności z Wytycznych ws kwalifikowalności
wydatków.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkół z terenu
gminy Chorkówka.
Kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne
Kod CPV 30231320-6 Tablica interaktywna
Kod CPV 38651000-3 Aparaty fotograficzne
Kod CPV 31711000-3 Pozostałe artykuły elektroniczne
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości
zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych,
konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
W przypadku dostarczenia towaru równoważnego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
jego opis (specyfikację) lub próbkę do oferty, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy
przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie
równoważności.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu
zamówienia
3. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji na 2 lata od dnia odbioru dostawy.
Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w pkt. 11.
4. Zamawiający zastrzega, że dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, wolny od wad.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenie zakresu dostawy,
o której mowa w Zapytaniu ofertowym. O każdej potrzebie zwiększenia lub zmniejszenia
zakresu dostawy, Wykonawca zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej. Wartość

każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia
określonej w umowie pierwotnej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Gmina Chorkówka, Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce ,
Chorkówka 143, 38-458 Chorkówka
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu
3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) realizował podobne rodzajowo dostawy o wartości nie
mniejszej niż cena ofertowa za jaką Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie
objęte Zapytaniem ofertowym.
Zamawiający dokona oceny warunku, o którym mowa w ust. 1 na podstawie wykazu
zrealizowanych/realizowanych dostaw stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego wraz z dowodami, że dostawy na które powołuje się Wykonawca zostały
wykonane należycie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada
środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
50 000,00 zł. Ustala się aktualność ww. dowodu na 1 miesiąc, tj. nie uznaje się dowodów
starszych niż wystawionych wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem składania ofert.
Zamawiający dokona oceny warunku, o którym mowa w ust. 2 na podstawie dowodu
dołączonego przez Wykonawcę do oferty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Nie ustala się szczegółowego warunku w tym zakresie.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) wykaz zrealizowanych/realizowanych podobnych rodzajowo dostaw o wartości nie
mniejszej niż cena za jaką Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte
Zapytaniem ofertowym z podaniem przedmiotu dostawy, daty wykonania
i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego, dowody
potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6.

Dowodami w powyższej kwestii są:
a) poświadczenie w postaci protokołu odbioru lub referencji,

b) w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia oraz w przypadku
deklarowania realizacji dostaw – dodatkowego oświadczenia Wykonawcy,
zawierającego termin, ilość i rodzaj dostarczonego sprzętu wraz z ceną.
2) Potwierdzenie posiadania środków finansowych na rachunku lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia /
nie spełnia.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. Pan/i Gabriela Nizianty– tel. 13 438 69 70
e-mail: cuo@chorkowka.pl
2. Pan/i Iwona Markiewicz – tel. 13 43 869 71
e-mail: imarkiewicz@chorkowka.pl
8.
1.
2.
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego.
Oferta winna być złożona na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego.
4. Oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do Zapytania ofertowego,
b) Dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 Zapytania ofertowego.
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Centrum Usług Oświatowych
w Chorkówce, Chorkówka 143, 38-458 Chorkówka, pok. nr 1 lub 2 do dnia 17 sierpnia
2017 roku, do godz. 11.00.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie oraz
powinna być oznakowana następującym tekstem:
Oferta w postępowaniu prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego na dostawę
sprzętu elektronicznego w projekcie:
„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”
nie
otwierać przed dniem 17 sierpnia 2017 r. przed godz. 11:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty zawierające błędy będą poprawiane w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
Oferty niekompletne nie podlegają uzupełnieniu.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie art. 90 ust. 1 w przypadku gdy cena oferty
Wykonawcy wyda się Zamawiającemu rażąco niska.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
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10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia, jest finansowana w całości ze środków
publicznych.
2. W Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) należy wskazać cenę
całkowitą za realizację dostawy netto i brutto.
3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty i składniki niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki
wynikające z obowiązujących przepisów.
4. W Załącznik nr 5 należy wskazać ceny jednostkowe netto i brutto. Na podstawie cen
jednostkowych możliwe będzie zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50%
w przypadku gdy projekt wygeneruje oszczędności i zostaną one przeznaczone na
realizację dodatkowych dostaw.
5. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
6. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
1a. Dokumenty i oświadczenia służące ocenie ofert mają być złożone do oferty. Jeśli
Wykonawca ich nie złoży uzyska 0 pkt. w danym kryterium oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją
do 100 pkt. (100%=100pkt.):
Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne
na podstawie następującego zestawu kryteriów oceny:
 Całkowita cena brutto – 50% (MAKSYMALNIE 50 PKT.)
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 50 pkt, natomiast pozostali
wykonawcy odpowiednio mniej punktów według następującego sposobu przyznania
punktów:
2 w kolejności oferta z najniższą ceną – 48 pkt.
3 w kolejności oferta z najniższą ceną – 46 pkt.
Każda kolejna 2 pkt mniej.


Kryterium społeczne – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
u wykonawcy – 25% (MAKSYMALNIE 25 PKT.)
Do 10% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 1 pkt.,
Powyżej 10% - 20% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 5 pkt.,
Powyżej 20% - 30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 10 pkt.,
Powyżej 30% - 40% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 15 pkt.,
Powyżej 40% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 25 pkt.
Kryterium społeczne będzie badane na podstawie Załącznika nr 2.
 Kryterium wydłużenia okresu gwarancji – 25% (MAKSYMALNIE 25 PKT.)
Wydłużenie okresu gwarancji na dostarczany sprzęt o 0,5 roku od podstawowego okresu
gwarancji podanego w zapytaniu ofertowym (2 lata) – 1 pkt.,

Wydłużenie okresu gwarancji na dostarczany sprzęt o 1 rok od podstawowego okresu
gwarancji podanego w zapytaniu ofertowym (2 lata) – 5 pkt.,
Wydłużenie okresu gwarancji na dostarczany sprzęt o 1,5 roku od podstawowego okresu
gwarancji podanego w zapytaniu ofertowym (2 lata) – 10 pkt.,
Wydłużenie okresu gwarancji na dostarczany sprzęt o 2 lata od podstawowego okresu
gwarancji podanego w zapytaniu ofertowym (2 lata) – 15 pkt.,
Wydłużenie okresu gwarancji na dostarczany sprzęt o 2,5 roku od podstawowego okresu
gwarancji podanego w zapytaniu ofertowym (2 lata) – 25 pkt.
Kryterium wydłużenia okresy gwarancji będzie badane na podstawie oświadczenia
złożonego w Formularzu ofertowym.

12. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy.
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia, o terminie
i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków Zamówienia przez Wykonawcę (oświadczenia,
referencje itp.).
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, na każdym etapie postępowania jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym. Przez interes publiczny należy rozumieć w szczególności
interes ekonomiczny (gospodarczy) Zamawiającego.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
3. Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
5. Załączniki nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia
Zatwierdzam
Gabriela Nizianty
Dyrektor Centrum Usług Oświatowych
w Chorkówce
Chorkówka, dnia 28 lipca 2017 r.

