Nowy Targ, 08.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny
dostawy sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem.
1. Zamawiający:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Polska
tel. +48 607 485 222
e-mail: info@euwt-tatry.eu ; info@ezus-tatry.eu
NIP: 7352858323, REGON 122966290
2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa 2 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych
(min. drukarka, skaner), 2 szt. aparatów fotograficznych dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
z o.o. w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w
załączniku nr 1.
Przedmiot zamówienia składa się z następujących 2 części:
Część I – dostawa laptopa wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym w języku polskim (1 szt.),
urządzeniem wielofunkcyjnym (1 szt.) oraz cyfrowy aparat fotograficzny (1 szt.) oraz instalacja u Zamawiającego w biurze
w Nowym Targu (Polska).
Część II – dostawa laptopa wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym w języku słowackim (1 szt.),
urządzeniem wielofunkcyjnym (1 szt.) oraz cyfrowy aparat fotograficzny (1 szt.) oraz instalacja u Zamawiającego w biurze
w Kieżmarku (Słowacja).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania Oferty na jedną lub na dwie części.
3. Cel zapytania:
Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na
potrzeby projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”.
4. Termin realizacji zamówienia:
Do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
5. Sposób przygotowania oferty:
a)
b)
c)
d)
e)

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.
W przesłanej ofercie wymagane jest podanie modelu/symbolu oraz producenta sprzętu.
Do oferty należy załączyć specyfikację techniczna oferowanego sprzętu.
Cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto należy podać w walucie PLN lub EUR.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, dostarczy sprzęt i zainstaluje go w pomieszczeniach wyznaczonych przez
Zamawiającego.
f) Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego, w tym podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, koszt załadunku, rozładunku oraz upusty,
rabaty, koszty transportu do bezpośredniego użytkownika, opakowania oraz instalacji w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
g) Oferta może być przygotowana w języku polskim lub języku słowackim.
h) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na jedną lub na dwie części.
i) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę
Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, REGON.
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j)

Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

6. Kryterium oceny i sposób przyznawania punktacji:
a)

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował kryterium całkowita cena
ofertowa brutto (całkowita cena zamówienia zgodnego z parametrami opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia – zał. nr 1) – 100%
a) Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni
kurs NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego tj. z dnia 08.02.2017. Dla waluty EUR kurs ten wynosi 1EUR = 4,3128
PLN
b) Ocena ofert w oparciu o powyższe kryteria dokonana zostanie w oparciu o wzór:
Najniższa cena oferty ÷ Cena ocenianej oferty) x 100 = ilość punktów
c) Liczby punktów stanowić będą końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Oceny ofert dokona Zespół powołany przez Zamawiającego.
d) Po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji dokumentów złożonych przez Wykonawców oraz po przyznaniu
zgodnie z pkt 1 i 2 punktów złożonym ofertom, Zamawiający sporządzi listę ofert, na której umieści oferty
Wykonawców ze wskazaniem punktów przydzielonych ocenie w porządku malejącym. Za najkorzystniejszą zostanie
wybrana oferta z największą liczbą punktów.
e) W przypadku uzyskania równiej ilości punktów przez co najmniej dwóch Wykonawców Zamawiający przeprowadzi
negocjacje z Wykonawcami.
7. Miejsce i sposób składania ofert:
a)

Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego: info@euwt-tatry.eu (Polska) lub info@ezus-tatry.eu
(Słowacja)
b) Osobiście, pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY,
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Polska lub Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Słowacja z dopiskiem
„Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem. Nie otwierać przed terminem
otwarcia ofert”. Decyduje data wpływu oferty.
8. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 15.02.2017 r. godz. 15.00
9. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Agnieszka Pyzowska tel. +48 607 485 222 e-mail:
info@euwt-tatry.eu oraz Radoslavá Krafčiková tel. +421 52 4523913 e-mail: info@ezus-tatry.eu
10. Wykluczenia
O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo 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:
- 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 pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem
zamówienia przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

