Koszalin, dn. 13.02.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018
na wykonanie zamówienia na
dostawę komputerów przenośnych, tabletów, skanera oraz drukarki
w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych”
Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie
podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jest partnerem projektu „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług
społecznych” nr RPZP.07.06.00-32-K006/17 (zwanym dalej: projekt), realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 Wsparcie
rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
W ramach projektu Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów
przenośnych, tabletów oraz drukarki.
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskie
ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8
75-061 Koszalin
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30210000-1 – urządzenia komputerowe
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa 5 (pięciu) komputerów przenośnych typu laptop wraz z myszką i
torbą, 9 (dziewięciu) tabletów oraz 1 (jednej) drukarki, o następujących minimalnych wymaganych parametrach:
TABLET
Rozdzielczość
Pamięć wbudowana
Przekątna ekranu
Łączność

Złącza

Bateria
Aparat
Rozdzielczość nagrywania video
Głośniki
Mikrofon
Akcesoria
Gwarancja

Minimum 1280 x 800
Minimum 8GB
Minimum 8’’
Wi-Fi
Moduł Bluetooth
Wbudowany moduł GPS
Micro USB
Czytnik kart pamięci
Wyjście słuchawkowe
Litowo-jonowa min. 4250 mAh
Min. 2.0 Mpix przód
Min. 5.0 Mpix tył
Min. 1280 x 720 (HD)
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zasilacz
Kabel USB
Minimum 24 miesiące

1 Z 7

DRUKARKA
Technologia druku
Formaty papieru
Wydajność
Rozdzielczość druku w czerni
Rozdzielczość druku w kolorze
Szybkość druku mono
Szybkość druku kolor
Pojemność podajnika papieru
Druk dwustronny [dupleks]
Wyświetlacz
Skaner
Rozdzielczość skanera
Przyłącza
Faks
Rodzaj faksu
Wyposażenie
Gwarancja

Atramentowa, kolor
A4, B5, A5, A6
Min. 80 000str./miesiąc
4800 x 1200dpi
4800 x 1200dpi
Minimum 15 str./min.
Minimum 8 str./min
Minimum 250 szt.
tak
LCD
tak
1200 x 2400 dpi
WiFi, Ethernet, USB
TAK
Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
2 pełne zestawy atramentów, kabel zasilający, oprogramowanie
Minimum 12 miesięcy

KOMPUTER PRZENOŚNY
Wyświetlacz
Procesor
Pamięć operacyjna
Dysk twardy
System operacyjny

Bateria
Kamera internetowa
Klawiatura numeryczna
Dźwięk
Wyposażenie

Wielkość: 15,6’’, Rozdzielczość: minimum 1366x768 (HD)
Ekran z podświetleniem LED
2 rdzenie
Minimum 8GB RAM DDR4
Minimum 256 GB SSD
Microsoft Windows 10 Professional PL lub równoważny.
Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z
licencją lub równoważny*.
Parametry równoważności:
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez
Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadaną przez Zamawiającego),
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą
telefonu lub Internetu.
Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik.
Pełna obsługa ActiveX
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10
4-ogniowowy akumulator litowo-jonowy 41 Wh
1.0 Mpix
tak
Wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo
Wbudowany moduł bluetooth
Napęd optyczny DVD+/-RW wewnętrzny
Wbudowany czytnik kart pamięci
Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki
Co najmniej 3 złącza USB w obudowie, w tym minimum 1 złącze USB 3.0
Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie
Zintegrowana w obudowie karta Wi-Fi
Zintegrowana karta sieciowa
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
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Gwarancja
Waga
Standardy i certyfikaty
Inne

Port umożliwiający połączenie komputer-monitor (co najmniej 1 x VGA i 1 x
HDMI)
Zasilacz
Mysz laserowa lub optyczna z minimum dwoma klawiszami i rolką.
Torba na komputer z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia
zabezpieczające komputer przed uderzeniami, wyposażona w pasek na
ramię.
Minimum 24 miesiące gwarancji producenta na komputer oraz minimum 1
rok gwarancji na baterię liczone od daty dostawy.
Maksimum 3 kg
Certyfikat ENERGY STAR®
Komputer fabrycznie nowy.
Dostarczony sprzęt będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale
sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem
nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie
sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał stosowny pakiet
usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający, w ramach gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania
awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu

3. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia (termin fizycznego dostarczenia zamawianego sprzętu do siedziby Zamawiającego): do
dnia 07.03.2018r.
Termin podpisania umowy z Wykonawcą: do dnia 23.02.2018r.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda
nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza
spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
10. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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;
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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 (rodzice,
dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących
dokumentów:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
załącznik nr 3 – oświadczenia

6. Opis sposobu przygotowania oferty.
A. Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania.
Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej,
na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą
zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość
pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed
terminem składania ofert.
5. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest
niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
B. Forma oferty.
1.
2.
3.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data i godzina
wpływu do siedziby Zamawiającego).
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas,
gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co
do jej prawdziwości.

C. Zawartość oferty.
Kompletna oferta powinna zawierać:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 3 - oświadczenia
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Agnieszka Pluta, e-mail:
apluta@caritas.pl, tel. 501 546 767
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8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 w siedzibie
zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.02.2018 do
godz. 09.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
9.
1)
2)

Kryteria oceny ofert.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium
Cena [C]
Termin realizacji zamówienia (T)

Znaczenie procentowe
kryterium
80%
20%

Maksymalna liczba punktów, jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium (waga)
80pkt
20pkt

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na
porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty
zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym. Jako cenę oferty przyjmuje się
wartość brutto podaną w formularzu oferty.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
C =

x 80 (waga kryterium)
Cb

gdzie: C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej

Punkty w kryterium termin realizacji (T) będą liczone w sposób następujący:
Zamawiający przyzna Wykonawcy 4pkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień roboczy terminu realizacji zamówienia w
stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego przez Zamawiającego, tj. 07.03.2018r.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20pkt (otrzyma ją wykonawca oferujący skrócenie terminu realizacji
całości przedmiotu zamówienia o 5 lub więcej dni roboczych.
Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym
otrzyma w kryterium realizacji 0 pkt.
Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S=C+T
gdzie: S oznacza sumę punktów badanej oferty.

3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b)Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie
zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego
rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

5 Z 7

10.

Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści
złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy, wykaz osób
oraz wykazy potwierdzające doświadczenie.
2) Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3) Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres email wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i/lub stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze
zapytanie.
11. Podpisanie umowy.
1) Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą/Wykonawcami umowę, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający
powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień
uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą
umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie
konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące w szczególnie uzasadnionych
sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego
realizowane jest zamówienie, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
terminu realizacji zamówienia.
4) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
12. Odrzucenie Wykonawcy.
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
e) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
f) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
g) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie/poprzez e-mail.
Wszelkie pytania i odpowiedzi odnośnie zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/poprzez
e-mail.
14. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15.
Pozostałe informacje
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu
na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Zamawiający zawrze umowę z
Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu
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Ofertowym. O terminie zwarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o
wynikach postępowania.

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
załącznik nr 3 – oświadczenia
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