Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
19-08-2019

Termin składania ofert
28-08-2019

Numer ogłoszenia
1201402

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1) osobiście w zakładzie firmy SPRAK Sp. z o.o., ul. Wolborska 83, 97-300 Piotrków Trybunalski
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: SPRAK Sp. z o.o., ul. Wolborska 83, 97300 Piotrków Trybunalski. Liczony jest termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: sprak@vp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sprak@vp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jacek Skoczylas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
608-007-733

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu:
a) Oprogramowanie do projektowania 3D – licencja na min. rok
b) Mobilna stacja robocza
c) Stacja dokująca
d) Monitor
e) Klawiatura bezprzewodowa
d) Mysz komputerowa

e) Stacjonarna stacja robocza
Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: tomaszowski

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu pt. „Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez
wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 2.3 Zwiększenie
konkurencyjności MŚP, Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, SPRAK Sp. z o.o. ogłasza zgodnie
z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy
zakupu, dostawy i montażu urządzeń IT przedstawionych w punkcie
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Tryb udzielania zamówienia
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących na dzień ogłoszenia zapytania.

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu:
a) Oprogramowanie do projektowania 3D – licencja na min. rok
b) Mobilna stacja robocza
c) Stacja dokująca
d) Monitor
e) Klawiatura bezprzewodowa
d) Mysz komputerowa
e) Stacjonarna stacja robocza
Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV
30200000-1

Nazwa kodu CPV
Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
48000000-8 Oprogramowanie do projektowania 3D – licencja na min. rok

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 28.08.2019r. o godzinie 23:59
Zamówienie musi zostać wykonane najpóźniej do dnia 01.10.2019 r.
Termin związania ofertą - minimum 60 dni

Załączniki
• Zapytanie ofertowe
• Szczegółowy opis sprzętu
• Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Punkty za kryteria oceny będą przyznawane następująco:
Lp. Nazwa kryterium oceny Waga punktowa
1. Cena (C) 70
2. Gwarancja (G) 20
3. Okres realizacji (T) 10
Punkty w ramach kryterium cena będą przyznawane wg następującej formuły:
C n = C min/C r x 100 x 70%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie
Punkty w ramach kryterium gwarancji w latach będą przyznawane wg następujących przedziałów:
G n = G r/G max x 100 x 20%

G max – najdłuższy termin gwarancji w zbiorze
G r – termin gwarancji rozpatrywanej
G n – ilość punktów przyznana ofercie
Punkty w ramach kryterium termin realizacji będą przyznawane wg następującej formuły:
Do 21 dni - 10 punktów
22-25 dni - 5 punktów
26-30 dni - 0 punktów
Ocena punktowa oferty w kryterium oceny ofert będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości
punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która będzie miała najwyższą sumę, wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem:
P= C+G+T
Gdzie:
P - oznacza liczbę punktów, jakie otrzymała badana oferta
C - oznacza liczbę punktów, jaką dostała badana oferta za kryterium “Cena”
G - oznacza liczbę punktów, jaką dostała badana oferta za kryterium “Gwarancja”
T - oznacza liczbę punktów, jaką dostała badana oferta za kryterium “Termin realizacji”

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"SPRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
97-319 Remiszewice
łódzkie , tomaszowski

NIP
7730012605

Tytuł projektu
Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży
innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu

Numer projektu
RPLD.02.03.01-10-0023/18-00

