19.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/2019

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.
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta
SPRAK Sp. z o.o.,
REMISZEWICE 54, 97-319 BĘDKÓW
mail: sprak@vp.pl
2. 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
a) Oprogramowanie do projektowania 3D – licencja na min. rok

sprzętu:

b) Mobilna stacja robocza
c) Stacja dokująca
d) Monitor
e) Klawiatura bezprzewodowa
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d) Mysz komputerowa
e) Stacjonarna stacja robocza
Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia
następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty zawierającej:
• Nazwę, adres i NIP wykonawcy
• Datę wystawienia oferty
• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
• Termin ważności oferty
• Cenę netto i brutto w PLN
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w
zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą oraz odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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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 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
Termin gwarancji - minimum 24 miesiące
Termin związania ofertą - minimum 60 dni
Wnioskodawca wymaga przesłania wraz z ofertą szczegółowego opisu sprzętu wraz z
parametrami.
4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Punkty za kryteria oceny będą przyznawane następująco:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa kryterium oceny
Cena (C)
Gwarancja (G)
Okres realizacji (T)

Waga punktowa
70
20
10

Punkty w ramach kryterium cena będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
C n = ----------------- x 100 x 70%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie
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Punkty w ramach kryterium gwarancji w latach będą przyznawane wg następujących
przedziałów:
Gr
G n = ----------------- x 100 x 20%
G max

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”
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
lub na formularzu oferenta, wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego
treści spójnymi z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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Oferty można składać w następujący sposób:
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, 97-300 Piotrków Trybunalski. Liczony jest termin dostarczenia oferty do
Zamawiającego. 3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: sprak@vp.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 28.08.2019r. o godzinie 23:59
• Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjmowane,
otwierane i rozpatrywane. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez
Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta
przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne. Zamawiający wykluczy
wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru
wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek
oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego
tytułu.
• Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi o wynikach postępowania albo
o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. Publikacja zapytania
ofertowego oraz ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie umieszczone w Bazie
Konkurencyjności.
6 . Termin składania ofert.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 28.08.2019r. o godzinie 23:59
7. Termin realizacji umowy.
Zamówienie musi zostać wykonane najpóźniej do dnia 01.10.2019 r.
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu
co najmniej 10% udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu
rzeczowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy prac zamówień
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
jeżeli:
-z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
-wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
•
•
•

Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Szczegółowy opis sprzętu i oprogramowania wraz z parametrami - załącznik nr 2
Opcjonalne posiadanie certyfikacji dotyczącej szkoleń PN-EN ISO 9001:2015 oraz
certyfikacji producenta
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Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy SPRAK Sp. z o.o. do żadnego określonego
działania: • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy SPRAK Sp. z
o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy SPRAK Sp. z o.o. do
składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. • SPRAK Sp. z o.o. nie
może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione
przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. • SPRAK Sp. z o.o..
zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. •
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż Państwa dane osobowe będą
znajdować się w naszej bazie danych. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż
Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRAK Sp. z o.o. z siedzibą w
Remiszewicach. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez SPRAK Sp. z o.o.: podmiotom i organom, którym SPRAK Sp. z o.o. jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, - podmiotom, którym SPRAK Sp. z o.o. powierzył
wykonywanie czynności przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim
realizującym dostawę zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane
do państw trzecich. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy.
W związku z przetwarzaniem przez SPRAK Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje
Państwu: - prawo dostępu do danych osobowych, - prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), - prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, - prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, SPRAK Sp. z o.o.
będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, - prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Państwa dane osobowe
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych jest dobrowolne. Brak
odpowiedzi równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od nas korespondencji
zgodnie z wytycznymi RODO.
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