Koryciny, 10/02/2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016/POIR
na dostawę sprzętu komputerowego i serwera
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, z wyłączeniem
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5
z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.
SEKCJA A – DANE IDENTYFIKUJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO
Mirosław Angielczyk Dary Natury
Koryciny 73, 17-315 Grodzisk
NIP: 5440002537, REGON: 050003152
tel.: + 48 (85) 656 90 21, tel. kom.: + 48 512 011 446
tel./fax: + 48 (85) 656 83 64
e-mail: biuro@darynatury.pl
adres strony internetowej: www.darynatury.pl
SEKCJA B – CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
I.

II.

Głównym celem projektu pt. „Zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania
ekologicznych preparatów biobójczych” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
jest opracowanie technologii i wytworzenie nowego produktu o właściwościach biobójczych.
Czas realizacji projektu to 01.01.2016 r. – 31.12.2018 r.

SEKCJA C– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (1 szt.) oraz serwera (1 szt.), które będą wykorzystywane
przy realizacji prac B+R związanych z opracowaniem technologii i wytworzenia nowego produktu o właściwościach
biobójczych. Zakup powyższego zestawu urządzeń pozwoli na zbieranie danych bezpośrednio na miejscu (w
zakładzie, plenerze, laboratorium) oraz i bezpieczne przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie.

II.

Kod CPV – 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy, 30213100-6 Komputery przenośne oraz 48820000-2 –
Serwery

III.

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (1 szt.) oraz serwera (1 szt.) w następującym zakresie:

Lp.

Nazwa pozycji

Specyfikacja techniczna

Liczba

Płyta główna klasy serwerowej z obsługą pamięci DDR 4, obsługująca 9 serię kontrolerów
RAID, Min 6 dodatkowych gniazd PCI Ekspress 3.0
Procesor klasy serwerowej min 1,7 GHz, min 8 rdzeni, min 15 MB cache
Pamięć min 32 GB (4x8GB) DDR4
Dysk min 2x 2TB NL SAS (Hot-plug) 12 Gb/s 7200 obrotów
1

Serwer

Nagrywarka DVDRW
Karta sieciowa 2 x RJ - 45 GbE
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
Obudowa Tower
Zasilacz 2x750W (hot - plug)

1 szt.

Monitor min 24', min 1920 x 1080 (FullHD), cyfrowe złącze video DVI LUB HDMI LUB
DIPLAY PORT
bez systemu
Magazynowanie danych : Sieciowy serwer plików obsługujący min 4 dyski, 2,5/3,5’ (hot
swap), z obsługą systemu plików EXT4 oraz z obsługą RAID 0,1,5,6,10., 2xRJ45/10/100/1000
Procesor -Min 2 rdzenie, od 2.50 GHz, min 4 MB cache
Pamięć RAM - min 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
Dysk twardy - min 240 Mb SSD
Typ ekranu - LED, min 15,6'
Rozdzielczość ekranu -min 1920 x 1080 (FullHD)
Karta graficzna - podwójny układ graficzny, karta zintegrowana +dedykowana, min 2048 MB
GDDR5 (pamięć własna)
Kamera internetowa - min 1.0 Mpix
2

Sprzęt komputerowy
(laptop)

Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

1 szt.

Moduł Bluetooth
Intel Wireless Display (WiDi)
Rodzaje wejść / wyjść - USB Typu-C - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

IV.

Dostawa realizowana będzie w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

V.

Wszelkie koszty dodatkowe związane np. z opakowaniem, montażem, transportem, czy instalacją muszą być
uwzględnione w ofercie po stronie Oferenta.

VI.

Przedmiot zamówienia powinien być objęty, co najmniej 24 miesięczną gwarancją. Skrócenie tego terminu będzie
skutkować odrzuceniem oferty.

VII.

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w terminie nie późniejszym niż do 31 marca 2017 r. Przekroczenie
tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty, zaś jego skrócenie będzie premiowane zgodnie z kryteriami
wyboru oferty.

VIII.

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba firmy DARY NATURY Koryciny 73, 17-315 Grodzisk, Powiat
Siemiatycki.

SEKCJA D – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia. Celem potwierdzenia ww. wymagań należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

SEKCJA E – KRYTERIA WYBORU OFERTY, w tym informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

I.

Zamawiający przed przystąpieniem do wyboru najkorzystniejszej ofert dokona weryfikacji kompletności ofert
zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego. Będą rozpatrywane tylko oferty, które przeszły
pozytywną weryfikację kompletności.

II.
III.
I
II

Następnie zostanie dokonana weryfikacja spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu. W dalszym
ciągu będą rozpatrywane tylko oferty, które przeszły pozytywną weryfikację warunków udziału w postępowaniu.
W ramach oceny merytorycznej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium
Wartość zamówienia brutto
Czas dostawy

Waga punktowa
80
20

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Sposób obliczania wartości punktowej w ramach kryterium „Wartość zamówienia brutto”:
Kryterium I „Wartość zamówienia brutto” będzie oceniane następująco:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą wartość zamówienia brutto za realizację przedmiotu
zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty
zostanie dokonana zgodnie z formułą:
WZN = (WZNN / WZNB) x 80
gdzie:
WZN – oznacza kryterium „Wartość zamówienia brutto”
WZNN – najniższa cena przedstawiona w ofertach
WZNB – cena badanej oferty
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny przeprowadzonej z wybranym oferentem. Zamawiający poinformuje o
terminie i sposobie prowadzenia negocjacji wyłącznie Oferenta, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przez
Zamawiającego. Negocjacje te zostaną udokumentowane w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
Kryterium II „Czas dostawy” będzie oceniany następująco:
P= (NCd / Cd) x 20
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas dostawy
NCd - najkrótszy zaoferowany czas dostawy
Cd – czas dostawy zaoferowany w ofercie badanej
Czas dostawy będzie liczony w dniach, przy czym za pierwszy dzień do obliczeń przyjmuje się następny dzień po upływie
terminu składnia ofert wskazany w Sekcji F niniejszego Zapytania.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę,
która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę
punktów w ocenie końcowej.
Po otwarciu ofert Zamawiający może w każdym czasie wezwać oferentów do prezentacji lub dodatkowego wyjaśnienia
w sprawie szczegółów zaproponowanego rozwiązania lub jego elementów składowych w celu potwierdzenia wiarygodności
wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami w Zapytaniu ofertowym.
SEKCJA F – TERMIN SKŁADANIA OFERT
I.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do dnia 20 lutego 2017 r. Oferty dostarczone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

II.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem e-mail: biuro@darynatury.pl, drogą pocztową na adres: Koryciny
73, 17-315 Grodzisk bądź osobiście. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

III.

Oferty nadsyłane drogą pocztową lub składane osobiście powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i serwera”.

IV.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na
adres: ul. Koryciny 73, 17-315 Grodzisk.

V.

Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

SEKCJA G – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
I.

Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.

Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub
osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty.

III.

Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do niniejszego Zapytania;
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego Zapytania;
4) Kopia pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań
w imieniu Oferenta składającego ofertę (jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych).

IV.

Termin ważności oferty nie może być krótszy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Skrócenie tego terminu
będzie skutkować odrzuceniem oferty.

V.

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych, wariantowych lub uzupełniających. Naruszenie tej zasady skutkuje
odrzuceniem oferty.

VI.

Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje odrzuceniem każdej z ofert złożonych
przez tego samego oferenta.

SEKCJA H - WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:
1. Nie spełnią wymagań formalnych, o których mowa w Sekcji G Zapytania ofertowego.
2. Złożą ofertę po wskazanym terminie w Sekcji F Zapytania ofertowego.
3. Nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
4. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
5. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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, 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.
SEKCJA I- OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
I.

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w ciągu 7-u dni od terminu zakończenia składania ofert.

II.

Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy
z wybranym Oferentem.

III.

Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

IV.

Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.

V.

Wynik postępowania zostanie upubliczniony za pośrednictwem strony internetowej www.darynatury.pl

SEKCJA J – ZMIANA WARUNKÓW UMOWY Z WYKONAWCĄ:
I.
II.
A.
a)
b)
c)
B.
a)
b)
c)

Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Aneksowanie warunków umowy z Wykonawcą jest dopuszczalne wyłącznie w następującym zakresie:
W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego,
konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres
trwania tych okoliczności,
niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.

SEKCJA K - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
I.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na
treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną
wprowadzone na stronie internetowej www.darynatury.pl oraz wysłane do zainteresowanych stron.

II.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

SEKCJA L - OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
I.

Do kontaktu z oferentami w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania wyznaczony jest
Mirosław Angielczyk: + 48 512 011 446 lub e-mail: biuro@darynatury.pl.

Miejscowość i data: Koryciny 08.02.2017 r.
……………………………………………………….
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Zamawiającego

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
Nr 10/2016/POIR z dnia 08.02.2017 r.
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta dla firmy DARY NATURY Mirosław Angielczyk w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe
nr 10/2016/POIR na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i serwera
Pełna nazwa oferenta
Adres siedziby oferenta
REGON
NIP
Telefon i fax
E-mail
Osoba do kontaktu
1.
Lp.

Oferuję realizację zamówienia według następującego zestawienia:
Nazwa pozycji wraz ze specyfikacją techniczną (należy wskazać model
urządzenia i parametry techniczne po uwzględnieniu minimalnych
wymagań z Zapytania ofertowego)

Liczba

1

1 szt.

2

1 szt.

Wartość
netto

Podatek
VAT

Wartość
brutto

* Należy zachować zgodność pozycji z numeracją wykazaną w Sekcji C.III Zapytania ofertowego.

2.

Oświadczam, że realizacja zamówienia odbędzie się/nie odbędzie się* przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska.
Proponowane rozwiązania w tym zakresie to:1

1
2
3
4
* Należy wybrać odpowiednią opcję. Brak wyboru będzie traktowany jako brak zaplanowanych rozwiązań przyjaznych środowisku.

3.
4.
5.
6.
7.

Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją wynoszącą ……………………….
Oferuję przedmiot zamówienia według parametrów nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym.
Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania w nim zawarte.
Uzyskałem/ am wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania niniejszej oferty.
Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest stała w całym okresie
obowiązywania Umowy.
8. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony nie później niż w terminie do …………………………… (dd/mm/rrrr).
9. Oferta jest ważna przez ………… od dnia jej złożenia.
10. W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie.
11. Osobą uprawnioną do reprezentowania oferenta w sprawach dotyczących złożonej oferty jest:
Imię i nazwisko ……………………………………………………….………………………………………………..
Dane kontaktowe ……………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość i data: ...............................................
1

Należy wypełnić wyłącznie w przypadku deklaracji wprowadzenia rozwiązań przyjaznych środowisku.

………..……………………………………………..
Podpis i pieczątka Oferenta
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego
Nr 10/2016/POIR z dnia 08.02.2016 r.
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Niniejszym działając w imieniu …………………… (nazwa Wykonawcy) oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią
zaproszenia do złożenia oferty na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i serwera i w związku z tym oświadczam/-y,
że:
1. posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2. znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie
zamówienia,
3. posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia,
4. nie zalegam/-y z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
5. w stosunku do mojej/naszej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne czy upadłościowe
6. nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania publicznego (brak powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym).

Miejscowość i data: ...............................................

………..……………………………………………..
Podpis i pieczątka Oferenta

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego
Nr 10/2016/POIR z dnia 08.02.2016 r.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWO-OSOBOWYCH
Dotyczy Projektu pt. „Zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych preparatów
biobójczych” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Ja, …………………………….. (nazwa Oferenta) niżej podpisany, niniejszym oświadczam o braku powiązań kapitałowych
i osobowych z firmą Mirosław Angielczyk „Dary Natury”, rozumianych jako wzajemne powiązania między Mirosław Angielczyk
„Dary Natury” lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Mirosław Angielczyk „Dary Natury” lub
osobami wykonującymi w imieniu Mirosław Angielczyk „Dary Natury” czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a mną jako Oferentem, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Miejscowość i data: ...............................................

………..……………………………………………..
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy

