ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 29.01.2018, l.dz. 178/2018
w ramach projektu "Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w
Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o."
Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Zamówienie związane z dostawami, oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: Kod: 30216200-8 - Czytniki kart magnetycznych,
Kod: 30232100-5 - Drukarki i plotery Kod: 48820000-2 – Serwery, Kod: 32420000-3- Urządzenia sieciowe
Zamawiający:

Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn
NIP: 7390101987

Osoba do kontaktu w sprawie
zamówienia w zakresie
merytorycznym (specyfikacja
zamówienia):

Piotr Groszkowski
e-mail: piotr.groszkowski@unimasz.pl
tel. 89 5335827

Osoba do kontaktu w sprawie
zapytania w zakresie formalnym
(przygotowanie oferty, niezbędne
dokumenty):

Jacek Szypowski
e-mail: jacek.szypowski@unimasz.pl
tel. 89 5335827

Miejsce składania ofert:

Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn
NIP: 7390101987
I. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:

Panel PC ARBOR PC1015 (czytnik laserowy kart), Drukarka do kart, Czytnik dalekosiężny
bram, Klaster serwerów/zestaw, Okablowanie, gniazda, szafa, swicze

Określenie przedmiotu zamówienia:

Panel PC ARBOR PC1015 (czytnik laserowy kart) – 10szt.

Wymagania:

1. System
•
CPU: ARM Quad-Core Cortex-A7 1.3GHz
•
GPU: Mali400
•
Pamięć: 1GB DDR3L
•
8GB NAND Flash
•
System operacyjny – Android 5.1.1
2. Urządzenie i peryferia
•
RFID & NFC: 1x13.56MHz RFID &NFC
•
Laserowy czytnik kodów: 1D/2D
•
odczytywanie kodów 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix
•
odczytywanie kodów 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13,
ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code
93, Code 11.
2. Interfejsy
•
SD Card: 1xmicroSDHC/microSD (max32GB)
•
Audio: 1x2W głośnik stereo
•
LAN: 1xRJ-45 10/100M z PoE
•
Port USB: 1xUSB 2.0 Typ-A
3. Ekran dotykowy
•
Typ: 10-punktowy wyświetlacz pojemnościowy
•
Rozmiar: 10.1” TFT, LVDS
•
Rozdzielczość: 1280x800
•
Kontrast: 600:1
4. Zasilanie
•
PoE lub DC 12V/5A
5. Środowisko pracy:
•
temp. pracy: 0 ~ 45st. C
•
wilgotność: 10-80% (bez kondensacji)
•
Mocowanie: VESA-75
•
IP54
6. Gwarancja
•
min 24 miesięcy
7. Dopuszcza się urządzenie o równoważnych lub lepszych parametrach. (parametry j.w.)

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wymagania:

Drukarka do kart– 1 szt.
1. Informacje ogólne
•
automatyczny podajnik z możliwością pojedynczego podawania kart, odbiornik na
25 kart (30mil), 128MB pamięci w standardzie
2. Parametry druku
•
jednostronny druk kolorowy lub monochromatyczny, rozdzielczość 300dpi, druk
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Określenie przedmiotu zamówienia:

wielokrotny (rewritable)
3. Szybkość wydruku
•
150kart/h jednostronnie w kolorze, 500kart/h przy druku monochromatycznym
4. Specyfikacja kart
•
PVC, grubość kart od 10mil (0,254mm) do 37mil (0,939mm)
5. Pojemność podajnika
•
100kart (grubość 30mil – 0,76mm)
6. Materiały eksploatacyjne
•
taśma kolorowa z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem YMCKT, taśmy
monochromatyczne (czarny, czerwony, niebieski, biały, zielony, złoty, srebrny,
zdrapka, srebrny i złoty metaliczny)
7. Interfejs
•
USB
8. Opcje
•
koder kart magnetycznych, rozszerzony odbiornik kart do 100 sztuk (30 mil),
podajnik do 200 kart (30mil)
9. Oprogramowanie
•
projektowanie i drukowanie kart przy użyciu gotowych szablonów
•
edycja pól tekstowych
•
pozyskanie podpisu
•
edycja widoku do wprowadzania danych tekstowych
•
kody 1D
•
możliwość tworzenia wewnętrznej bazy danych
•
wewnętrzna baza danych z połączeniem zdjęć
•
edycja i wyszukiwanie wewnętrznej bazy danych
10. Gwarancja
•
min 24 miesiące
Czytnik dalekosiężny bram – 2 szt.
1. Typ urządzenia
•
czytnik zintegrowany RFID
2. Protokół pracy czytnika
•
ISO18000-6B
•
ISO18000-6C (EPC C1 GEN2)
3. Odczyt banków pamięci
•
EPC
•
TID
•
User
4. Moc czytnika
•
0 dBm - 30 dBm (możliwość regulacji)
e) Częstotliwość pracy
•
865 – 868 MHz (zgodna z normami EU)
5. Tryby pracy odczytu
•
FHSS lub Fix Frequency Transmission
6. Tryby pracy czytnika
•
Actve
•
Answer
•
Trigger(low)
•
Trigger(high)
7. Zysk anteny wbudowanej
•
8dBi
8. Polaryzacja anteny
•
liniowa
9. Interfejs komunikacyjny
•
RS232
•
RS485
•
LAN
10. Dodatkowe wyjścia
•
Wiegand 26bit/34bit
11. Dodatkowe wejścia
•
Trigger (poziomy TTL)
12. Sygnalizacja
•
buzzer
13. Zasilanie
•
od 8V do 24V DC (zasilacz w komplecie)
14. Klasa szczelności
•
IP65 (możliwy montaż na zewnątrz)
15. Temperatura pracy
•
od -10°C do 55°C
16. Gwarancja
•
min 12 miesięcy
Klaster serwerów/zestaw – 1kpl

Wymagania:

1. Serwer 1 – 1 szt.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wymagania:
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Podstawowe informacje
Obudowa – 1szt.
•
Rozmiar U – 2 U
•
Gniazda rozszerzeń - 7
•
Obsługiwane formaty płyt głównych - E-ATX
•
Obsługiwane rozmiary płyt głównych - 12" x 13", 13.68" x 13"
•
•
•

Zasilanie redundantne - TAK
Moc zasilacza – 920W
Typ zasilacza – AC

•
Hot-Swap - TAK
•
Maks. liczba dysków - 12
•
Obsługa dysków 3,5" - TAK
•
Obsługa dysków 2,5" - TAK
•
Obsługa SATA - TAK
•
Obsługa SAS -TAK
•
Wymagany kontroler SAS -TAK
Pozostałe
•
Zastosowanie - Storage

Płyta główna – 1szt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chipset - C612
Format - E-ATX
Rozmiar - 12" x 13"
Gniazda rozszerzeń - 7
Gniazdo CPU - LGA2011
Rodzina CPU - E5-2600V3/4
Max. CPU - 2
Kształt SNK - Narrow
Maks. obsługiwana pojemność pamięci - 1024 GB
Gniazda pamięci - 16
Obsługiwana korekcja pamięci - ER
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci – DIMM
Obsługiwany typ pamięci – DDR4
Obsługa SATA - TAK
Gniazda SATA – 10
Obsługa SAS - TAK
Gniazda SAS - 8
Typ SAS - SAS3
Karta sieciowa – Dual 10GBase-T LAN w/ Intel® X540
RAID sprzętowy - LSI3108/0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
IPMI - TAK
VGA - TAK
Obsługiwane RSC – RSC-RR1U-E8
Zastosowanie - STORAGE
Pobór mocy - 70W

Procesor – 2szt.
•
Rodzina - E5-2600V3/4
•
Częstotliwość - 2.40GHz
•
Częstotliwość (Turbo) - 3.40GHz
•
Rdzenie – 10
•
Wątki – 20
•
Obsługiwany typ pamięci – DDR4
•
Obsługiwana korekcja pamięci – ER
•
Maks. obsługiwana pojemność pamięci – 1540GB
•
Pobór mocy – 90W
Pamięć RAM
•
Rozmiar - 64GB (2x32GB)
•
Szybkość pamięci - 2133MHz
•
Typ -DDR4
•
Typ rozmiaru -DIMM
•
Korekcja -ER
•
CL - 15
•
Napięcie – 1,2V

Gwarancja – 24 miesiące

1. Serwer 2, 3, 4 – 3 szt.
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Podstawowe informacje
Obudowa – 1szt.
•
Rozmiar U – 1 U
•
Gniazda rozszerzeń - 2
•
Obsługiwane formaty płyt głównych - E-ATX
•
Obsługiwane rozmiary płyt głównych - 12" x 13"
•
•
•

Zasilanie redundantne - TAK
Moc zasilacza – 750W
Typ zasilacza – AC

•
•
•
•
•
•
•
•

Hot-Swap - TAK
Maks. liczba dysków - 4
Obsługa dysków 3,5" - TAK
Obsługa dysków 2,5" - TAK
Obsługa SATA - TAK
Obsługa SAS -TAK
Możliwość montażu napędu CD/DVD -TAK, slim
Wymagany kontroler SAS -TAK

Płyta główna – 1szt.
•
Chipset - C612
•
Rozmiar - 12" x 13"
•
Gniazda rozszerzeń - 1
•
Gniazdo CPU - LGA2011
•
Rodzina CPU - E5-2600V3/4
•
Max. CPU - 2
•
Maks. obsługiwana pojemność pamięci - 1024 GB
•
Gniazda pamięci - 16
•
Obsługiwana korekcja pamięci - ER
•
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci – DIMM
•
Obsługiwany typ pamięci – DDR4
•
Obsługa SATA - TAK
•
Gniazda SATA – 10
•
Obsługa SAS - NIE
•
Karta sieciowa – Dual 10GBase-T LAN w/ Intel® X540
•
RAID sprzętowy - NIE
•
IPMI - TAK
•
VGA - TAK
•
Obsługiwane RSC – RSC-RR1U-E8
•
Zastosowanie - UIO/WIO
•
Pobór mocy - 145W
Procesor – 2szt.
•
Rodzina - E5-2600V3/4
•
Częstotliwość - 2.40GHz
•
Częstotliwość (Turbo) - 3.40GHz
•
Rdzenie – 10
•
Wątki – 20
•
Obsługiwany typ pamięci – DDR4
•
Obsługiwana korekcja pamięci – ER
•
Maks. obsługiwana pojemność pamięci – 1540GB
•
Pobór mocy – 90W
Pamięć RAM
•
Rozmiar - 128GB (4x32GB)
•
Szybkość pamięci - 2133MHz
•
Typ -DDR4
•
Typ rozmiaru -DIMM
•
Korekcja -ER
•
CL - 15
•
Napięcie – 1,2V

Gwarancja – 24 miesiące
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wymagania:

Okablowanie, gniazda, szafa, swicze – 1 kpl
1. Okablowanie
•
Typ przewodu - FTP - ekranowana skrętka 4 parowa
•
Kategoria - 6
•
Średnica żyły - 0,575 mm
•
Materiał izolacji kabla PVC - polyvinyl chloride
•
Dodatkowe informacje - nadruk licznika długości co każdy metr kabla
•
Ekranowanie magnetyczne (folia aluminiowa). Drut uziemniający.
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•
•
•
•

Certyfikat Instytutu Łączności - NR 016/2012
Kabel wykonany z czystej (100%) miedzi bez domieszek
Kolor - szary
Ilość - Opakowanie – szpula 305 mb

2. Gniazdo komputerowe

Typ gniazda - 2 x RJ-45
Liczba portów – 2
Typ okablowania - FTP/STP - ekranowana skrętka 4 parowa
Kategoria – 6
Zastosowanie – natynkowe
Dodatkowe informacje:
◦
kategoria 6 zgodnie z EIA/TIA 568 i ISO/IEC 11801
◦
testowane do 250 MHz
◦
w pełni ekranowane gniazda RJ 45 (8P8C)
◦
bloki LSA oznaczone kolorami zgodnie z normą EIA/TIA 568
◦
Wymiary: Szerokość 80 mm Wysokość 80 mm
◦
Kolor – Biały
◦
Ilość - 15 szt.
3. Szafa serwerowa
•
Wysokość wewnętrzna - 22 U
•
Wysokość -1120 mm , Szerokość 600 mm, Głębokość 800 mm
•
Maksymalna nośność - 800 kg
•
Dodatkowe informacje:
◦
Drzwi przednie przeszklone z zamkiem
◦
Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem
◦
Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka
◦
Wyposażenie: 2 wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca, 20 koszyków ze
śrubami
◦
Zgodne z standardami ANSI / EIA RS-310-D, DIN 41491
◦
Zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494
◦
Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92
◦
Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym
19”
◦
Szkielet o nośności do 800kg
◦
Stalowa blacha zimnowalcowana
◦
Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją
◦
Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie , kablowy w podłodze
◦
Grubość szyn montażowych: 1.2 mm
◦
Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości
◦
Stopień ochrony: IP20
◦
Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów
◦
Ilość – 1 szt.
4. Switch
◦
Architektura sieci LAN - FastEthernet
◦
Liczba portów 1000BaseT (RJ45)
◦
Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u –
100BaseTX, IEEE 802.3ab – 1000BaseT, IEEE 802.3x - Flow Control, auto
MDI/MDI-X, CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access With Collision
Avoidance
◦
Rozmiar tablicy adresów MAC -min 8000
◦
Prędkość magistrali wew - 48
◦
Warstwa przełączania – 2
◦
Typ obudowy - 1U Rack
◦
Ilość – 2 szt.
Miejsce dostawy:
Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn
Gwarancja:
min. 12 miesięcy
Warunki płatności:
Nie przewiduje się płatności zaliczkowej i częściowej. Płatność w terminie do 60 dni od daty
dostawy, płatna na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT.
Potwierdzeniem dostawy jest podpisany dokument odbioru.
Zamówienia uzupełniające:
Nie przewiduje się.
Zamówienia dodatkowe:
Nie przewiduje się.
Oferty wariantowe i częściowe:
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia:
W terminie do 21 dni od daty złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia winno nastąpić w
terminie do 3 dni od wyboru oferty.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
Warunki udziału w postępowaniu:
Nie przewiduje się.
Zasady spełnienia i weryfikacji
Nie przewiduje się.
warunków udziału w postępowaniu:
III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert:
•
•
•
•
•
•
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Kryterium wyboru:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą:
Cena ofertowa - 100 %
Zasady spełnienia i weryfikacji
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: Kryterium CENA: W kryterium
kryteriów wyboru:
cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cena = P=(Cn/Cb) x 100% x 100 punktów. gdzie: Cn – łączna cena netto najtańszej oferty;
Cb – łączna cena netto badanej oferty Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert
Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku
do przedmiotu zamówienia:
- wzywa Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty;
- termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym
dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego;
- jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę
Wykonawcy.
Podsumowanie:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez
niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym –
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na adres: Zakład Urządzeń
Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o., 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 4.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa: 08.02.2018 r., godz. 09.00.
3. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę
potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
V. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
Wykonawcą usługi realizowanej w ramach Projektu podlegającej wsparciu nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest
powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia
zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana
może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy;
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
3. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna,
atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które strony nie mają wpływu;
4. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu
zgody.
VII. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:
Opis sposobu ustalenia ceny:
1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie
wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy.
2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a
które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w
cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza,
iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów
dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Cenę oferty podaje się za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
4. Cenę oferty można podać w polskich złotych, dolarach amerykańskich lub innych
walutach obowiązujących w krajach należących do Unii Europejskiej.
5. Dla ofert złożonych w polskich złotych:
•
w formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję –
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należny podatek VAT i cenę brutto,
cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości
23%.
6. Dla ofert złożonych w innych walutach:
•
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami, tj. w wysokości 23%,
•
cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
•
dla potrzeb porównania ofert kwoty wyrażone w innych walutach niż polskie złote
będą przeliczane na polskie złote według kursu średniego opublikowanego przez
Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń
według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank
Polski opublikuje wskazane informacje.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania
ofertowego wraz z załącznikami.
2. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami
zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją
treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń
będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę).
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych
poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść
czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób
podpisujących ofertę.
7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka)
przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie
rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń
woli w jego imieniu.
8. Składana oferta wraz załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w
formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
mocodawcę.
10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.
11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być
zaadresowana według poniższego wzoru: "Wdrożenie technologii informacyjnokomunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie
Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o." Koperta, poza oznakowaniem jak
wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem
terminu do składania ofert.
14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowana z dopiskiem
„ZMIANA”.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich
samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z
dopiskiem „WYCOFANE”.
16. Oferty oznaczone napisem „ZMIANA” będą otwierane w pierwszej kolejności.
17. Oferty wycofane nie będą otwierane.
Wymagania dotyczące wadium:
Nie przewiduje się wniesienia wadium.
Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą, przez okres min 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Kary umowne:
Nie przewiduje się.
VIII. Podstawa i tryb postępowania:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś. zł netto.
Wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
IX. Pozostałe informacje:
•
•
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
1.
2.

Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte
kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana
cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może
wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w
formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty
wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa
w części IV. niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego
rozpatrzenia.
Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i stronie do publikacji
wskazanej przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
IIX. Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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