ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 05 Wrzesień 2019 r.
w ramach projektu pn.: „Krok do przodu - aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - etap II” współfinansowanego ze
środków
UE, realizowanego w ramach: Oś priorytetowa: 06. Interacja , Działanie: 06.01 Aktywna
intergracja, Poddziałanie: 06.01.02 Aktywizacja społeczno- zawodowa
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Lokalna Grupa Działania Małe Morze
ul. Przebendowskiego 12 84-100 Puck
NIP: 5871659408 REGON: 220682325
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:
Lokalna Grupa Działania Małe Morze - LIDER

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni programistyczno - komputerowej w 10
laptopów z Windows wraz z oprogramowaniem Office. CPV: 30213100-6 Komputery
przenośne,
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia:
10 sztuk laptopów z Windows wraz z oprogramowaniem Office.
Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do internetu.
Ekran: Matryca min 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna
Anti-Glare, rozdzielczość FHD 1920x1080.
Procesor: Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Pass Mark CPU Mar wynik
5000-5400 punktów według cpubenchmark.
Pamięć ram: 8 GB DDR4
Dysk: 256 GB SSD.
Oprogramowanie: Pakiet Microsoft Office 2019 (dożywotnia licencja).
System: Zainstalowany system Windows 10.
Gwarancja: 36 miesięcy.
Oprogramowanie: Antywirusowe licencja min. 3 lata.
Certyfikaty: ISO9001:2000, ISO9001, ISO 14001, 50001 (należy dostarczyć wraz z ofertą)
Mysz bezprzewodowa
Do oferty należy dołączyć specyfikacje sprzętu

Zamawiający zamierza dokonać wyboru jednego wykonawcy, który zrealizuje w całości
zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym.
Termin wykonania zamówienia (dostawy) 23.09.2019r.
IV. TRYB WYBORU OFERTY:
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do dnia 12 Wrzesień
2019 do godziny 16.00 – liczy się data wpływu do Centrum Integracji Społecznej w Pucku ul.
E. Orzeszkowej 11, 84-100 Puck e-mail: biuro@cispuck.pl. Planowana data ogłoszenia
decyzji o wyborze oferty – 13 Wrzesień 2019 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:

1) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia

2) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania tj. podmiotów
powiązanych zgodnie z informacją zawartą w pkt. VI.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

5)

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunków po podpisaniu oświadczeń stanowiących
załączniki do formularza ofertowego.
VI. INFORMACJE O NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB
KAPITAŁOWYCH
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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 lub
pełnomocnika;
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.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownych oświadczeń,
stanowiących załączniki do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczeń zostaną

odrzuceni.

VII. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie
przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
VIII. PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą tradycyjną, kurierem
lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 12 wrzesień 2019r. do godz. 16.00, na adres:
Centrum Integracji Społecznej w Pucku ul. E. Orzeszkowej 11, 84-100 Puck - w zamkniętej
kopercie z dopiskiem:
Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej,
winny być opatrzone:
a. zapisem „za zgodność z oryginałem” od strony … do strony …. .,
b. datą,
c. czytelnym podpisem osoby upoważnionej,
d. pieczęcią firmową.
OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia
Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla
spełnienia niezbędnych warunków w ubieganiu się o zamówienie.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji i powinna zawierać ponumerowane strony. Koszty związane z przygotowaniem
oferty ponosi Wykonawca.
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Kryteria wyboru oferty to: cena podana w PLN
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia – 100 pkt.
X. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert planowana jest na dzień 13 wrzesień 2019 r. Oferent przed upływem terminu
złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana
nie będzie rozpatrywana.
W toku oceny merytorycznej ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień
dotyczących złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi
oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w
budżecie projektu.
Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku
braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym
dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.
XI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W
WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ
UMOWY

Nie przewiduje się zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia.
XII. TERMIN REALIZACJI UMOWY 23.09.2019 r.
XIII.
INFORMACJA
O
PLANOWANYCH
ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień
uzupełniających.
XIV. DODATKOWE INFORMACJE
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o
wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co
najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty,
5. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,
zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
6. Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
9. Zapłata za zrealizowaną dostawę nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
poprawnie sporządzonego rachunku/faktury.
Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy z Instytucji Pośredniczącej. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy
żadne odsetki za zwłokę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z tymi działaniami lub zaniechaniami.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.
Otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy
stronami zapytania.
Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za każdy dzień zwłoki – w przypadku niedostarczenia przedmiotu
zamówienia w terminie
Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca; Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje

prawo do kar umownych i odszkodowania.

Załącznik nr 1 Formularz oferty
…………………………………
(miejscowość, data)

Dane Oferenta:
………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………
(nazwa i adres siedziby głównej, dane kontaktowe)

OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Lokalnej Grupy Działania Małe Morze na
dostawę 10 laptopów wraz z oprogramowaniem.
10 sztuk laptopów z Windows wraz z oprogramowaniem Office.
Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do internetu.
Ekran: Matryca min 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna
Anti-Glare, rozdzielczość FHD 1920x1080.
Procesor: Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Pass Mark CPU Mar wynik 50005400 punktów wedug cpubenchmark.
Pamięć ram: 8 GB DDR4
Dysk: 256 GB SSD.
Oprogramowanie: Pakiet Microsoft Office 2019 (dożywotnia licencja).
System: Zainstalowany system Windows 10.
Gwarancja: 36 miesięcy.
Oprogramowanie: Antywirusowe licencja min. 3 lata.
Certyfikaty: ISO9001:2000, ISO9001, ISO 14001, 50001 (należy dostarczyć wraz z ofertą)
Mysz bezprzewodowa



a. Cena netto za całość przedmiotu zamówienia:
………………………………………………….. .
b.Podatek VAT od całości przedmiotu
zamówienia:………………………………………………. .
c.Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:
…………………………..……………………….
d.Okres gwarancji (w latach) na całość przedmiotu zamówienia:
……..………………………….

Załącznik nr 2 Oświadczenie
……………………………………………
miejscowość, data

………………………………….
(Nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Podana cena w formularzu ofertowym nie ulegnie podwyższeniu.
Zobowiązuję się do świadczenia dostawy w terminie przewidzianym w
zapytaniu ofertowym.
Akceptuję warunki płatności.
Ja niżej podpisany(a),
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(Imię, nazwisko, adres)
w związku z zapytaniem ofertowym na dostawę 10 laptopów wraz z oprogramowaniem.
oświadczam, że
a) posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej
działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) dysponuję (emy) potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, a także
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
c) znajduję (emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
d) Oświadczam, że podmiot (Wykonawca)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………
nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest
powiązany osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym tj. Lokalną Grupą
Działania Małe Morze lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą
rozumie się 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;
d) 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 lub kurateli.

……………………………………
(podpis i pieczątka)

