Sopot, dnia 09.09.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 2020.RR.AE.06
Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego (notebook) z wyposażeniem i oprogramowaniem w
ramach Projektu pn. „Azymut. Edukacja”
1.

Zamawiający

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku realizuje projekt pn. „Azymut: Edukacja” nr
PRPM.05.05.00-22-0019/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 05 Zatrudnianie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne i zaprasza do złożenia oferty na
zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego (laptopów) z wyposażeniem i oprogramowaniem.
2.

Tryb prowadzenia postępowania
Rozeznanie rynku opisane w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Zapytanie
ofertowe
zostało
zamieszczone
https://www.gdansk.pte.pl/edukacja

3.

na

stronie

internetowej

Beneficjenta

Przedmiot i termin realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 15 nowych zestawów sprzętu komputerowego
(laptop - w tym bateria, zasilacz, mysz, torba) wraz z pakietem oprogramowania systemowego oraz
udzielenie nieograniczonych czasowo licencji (dla instytucji edukacyjnych) na pakiet
oprogramowania biurowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku. Pakiet
oprogramowania powinien obejmować również program antywirusowy. W ramach gwarancji
jakości, Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24-miesięcznej gwarancji jakości na każdą
dostarczoną pozycję sprzętu komputerowego. Szczegółowe, minimalne wymogi sprzętowe zostały
wyszczególnione w załączniku nr 1 (formularz ofertowy).
2. Zakup będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 05 Zatrudnianie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne
3. Wykonawca akceptuje płatność na podstawie faktury po otrzymaniu i zweryfikowaniu sprzętu przez
Zamawiającego.
4. Gwarancja powinna obejmować:

 zapewnienie funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją oraz oczekiwaniami
Zamawiającego, które określone są w Zapytaniu Ofertowym,
 zapewnienie, że oprogramowanie jest w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych
oraz zgodne z Dokumentacją,
 zapewnienie, że oprogramowanie będzie wolne od wad jakościowych,
 prawo do pobierania osobiście lub za pośrednictwem Autoryzowanego Partnera nowych wersji
oprogramowania udostępnionych na stronie internetowej producenta.
a) W dziedzinie dostarczanego oprogramowania Wykonawca zapewni także:
 przywrócenie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania niezwłocznie tj. nie później niż w
ciągu 72 godzin lub przywrócenie funkcjonalności poprzez wprowadzenie funkcji zastępczych do
czasu zmiany oprogramowania przez producenta, w terminie do 72 godzin.
b) W dziedzinie dostarczanego sprzętu Wykonawca zapewni także serwis w ramach zaoferowanej
kwoty na czas trwania gwarancji:
 czas podjęcia naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie lub drogą elektroniczną w ciągu 48
godzin;
 naprawa zostanie dokonana w miejscu użytkowania sprzętu (Zamawiający dopuszcza możliwość
wysyłki sprzętu na koszt Wykonawcy).

4. Termin i miejsce dostarczenia zamówienia
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot
Termin realizacji: do dnia 31.09.2020 r.

5.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Akceptują w całości treść zapytania i nie mają zastrzeżeń - złożenie oferty jest traktowane jako
akceptacja treści zapytania.
2. Spełniają wszystkie kryteria, w tym kryteria określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
3. Posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli
przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej oraz finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. – Zamawiający nie może udzielić
wykonania zamówienia Wykonawcom, który powiązani są z nim osobowo lub kapitałowo. Przez
powiazanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające przede wszystkim na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik współki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;



pozostawaniu 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 i kurateli.

6. Kryteria oceny
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. CENA – cena netto/brutto w PLN przedmiotu zamówienia – waga kryterium 100 %
Oferty, które spełniać będą wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym,
zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych
kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania
punktów opisaną poniżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą
liczbę punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ceny brutto w PLN – punkty przyznawane w ramach tego kryterium będą przyznawane wg poniższej
formuły:

𝐶=

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎
100%
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

gdzie:
Cena minimalna – najniższa cena brutto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert, Cena oferty
badanej – cena brutto w PLN badanej oferty.
Uwaga!
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym wraz z
wysyłką oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny
powinny zostać podane w wartościach brutto w PLN.

7. Sposób składania oferty
1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2020 r. do godziny 12:00
2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania – formularz ofertowy. Oferty składane na
innych wzorach nie będą przyjmowane.
3. Oferta powinna być złożona/przesłana:
drogą elektroniczną na adres: azymut@gdansk.pte.pl w formie skanu z podpisem.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
adresowania bądź braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów oraz za
złożenie/przesłanie oferty w innym miejscu, niż to wskazane w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
Informujemy, iż oferty, które dotrą do nas w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1
niniejszego zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zmieszczone na stronie internetowej
https://www.gdansk.pte.pl/edukacja w terminie maks. 4 dni kalendarzowych od ostatniego dnia
składania ofert. Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku postępowania drogą
mailową.
2. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z poniższymi upoważnionymi osobami:
1. Marta Michałowska Tel. +48 606 443 484 Adres e-mail: azymut@gdansk.pte.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Gdańsku ul. Armii Krajowej 116/11.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia o numerze 2020.ZK.AE.01,
rozliczeniem finansowo-księgowym, archiwizacją;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja w związku z realizacją umowy/którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne).
Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas
okresu archiwizacji;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości udziału w postępowaniu;
 posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana;

o
o

o

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO2;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
1

