Rybnik, 09.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące „Zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu
Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w
zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im.
Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr:
UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe
uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Informacje ogólne
niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności na
podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 - 2020”
Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2,
Zespół Szkół Technicznych, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 5;
NIP 642-31-47-802, REGON 241805464
tel. 32 432 98 10
e-mail: sekretariat@zstrybnik.pl,
http://zst.bip.edukacja.rybnik.eu/
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania,
zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania Ofertowego.
2. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
4. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na
język polski
7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do
reprezentacji Wykonawcy.
8. Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Technicznych ul. Kościuszki 5, 44-200 Rybnik
9. Oznakowanie oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na
Zamawiającego, oznaczonej danymi Wykonawcy i opisanej:
1. „Zadanie 1 - Dostawa sprzętu komputerowego” z dopiskiem: „Nie otwierać przed 18 lipiec 2019
r.”
2. „Zadanie 2 - Dostawa 3 specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych” z dopiskiem:
„Nie otwierać przed 18 lipiec 2019 r.”

10. Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca 2019 r. o godzinie 15:00. Decyduje data wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
11. Termin otwarcia ofert 18 lipca 2019 r. o godzinie 12:00 w Sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych
w Rybniku.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. W toku dokonania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia od Wykonawców
wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
14. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, a także jeśli oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawcy do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym.
15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
1) Iwona Dudek – Specjalista ds. zamówień publicznych
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
1) 32 432 98 10
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na
potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku”:
Zadanie 1 - dostawa sprzętu komputerowego
- 15 szt. komputerów stacjonarnych z monitorem klawiaturą, myszką, systemem operacyjnym i
oprogramowaniem biurowym
- 15 sztuk komputerów przenośnych z myszką, systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym,
- 1 drukarka laserowa kolorowa
- 1 urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A-4
- 2 projektory multimedialne
Komputer powinien być sprzętowo skonfigurowany, gotowy do eksploatacji
Zadanie 2 - dostawa 3 specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych
- oprogramowanie do zarządzania spedycją (15 szt. wielostanowiskowe),
- oprogramowaniem do optymalizacji tras transportowych (15 szt. wielostanowiskowe),
- oprogramowanie logistyczno-magazynowe (15 szt. wielostanowiskowe).
Komputer powinien być sprzętowo skonfigurowany, gotowy do eksploatacji
Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych - wyposażenie pracowni
szkolnej zawodowej przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.
Szczegółowy opis zamawianego sprzętu znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego pt.: "Specyfikacja techniczna”.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt IT
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: Śląskie; Powiat: Rybnik – Miasto na prawach powiatu; Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i
oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku”:
Zadanie 1 - dostawa sprzętu komputerowego
- 15 szt. komputerów stacjonarnych z monitorem klawiaturą, myszką, systemem operacyjnym i
oprogramowaniem biurowym
- 15 sztuk komputerów przenośnych z myszką, systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym,
- 1 drukarka laserowa kolorowa
- 1 urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A-4
- 2 projektory multimedialne
Komputer powinien być sprzętowo skonfigurowany, gotowy do eksploatacji
Zadanie 2 - dostawa 3 specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych
- oprogramowanie do zarządzania spedycją (15 szt. wielostanowiskowe),
- oprogramowaniem do optymalizacji tras transportowych (15 szt. wielostanowiskowe),
- oprogramowanie logistyczno-magazynowe (15 szt. wielostanowiskowe).
Komputer powinien być sprzętowo skonfigurowany, gotowy do eksploatacji
Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych - wyposażenie pracowni
szkolnej zawodowej przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.
Szczegółowy opis zamawianego sprzętu znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego pt.: "Specyfikacja techniczna”.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na
potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku”:
Zadanie 1 - dostawa sprzętu komputerowego
- 15 szt. komputerów stacjonarnych z monitorem, klawiaturą, myszką, systemem operacyjnym i
- 15 komputerów przenośnych (notebooków) z myszką, systemem operacyjnym i oprogramowaniem
biurowym
- 1 drukarka laserowa kolorowa
- 1 urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A-4
- 2 projektory multimedialne
Komputer powinien być sprzętowo skonfigurowany, gotowy do eksploatacji
Zadanie 2 – dostawa 3 specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych
- oprogramowanie do zarządzania spedycją (15 szt. wielostanowiskowe),
- oprogramowaniem do optymalizacji tras transportowych (15 szt. wielostanowiskowe),
- oprogramowanie logistyczno-magazynowe (15 szt. wielostanowiskowe).
Komputer powinien być sprzętowo skonfigurowany, gotowy do eksploatacji
Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych - wyposażenie pracowni
szkolnej zawodowej przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.
Szczegółowy opis zamawianego sprzętu znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego pt.: "Specyfikacja techniczna”.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do lokalizacji
wskazanej przez Zamawiającego.
3. W kosztach realizacji zamówienia Wykonawca powinien ująć dostawę i montaż.

4. W przypadku dostarczenia przedmiotów niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od daty
zgłoszenia. Wykonawca dostawy zobowiązany jest wymienić reklamowane przedmioty na nowe,
zgodnie z wymogami Zamawiającego.
5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem
dostawy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku gdy środki
na realizację zadania zaproponowane przez oferentów przewyższają budżet zadania. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca zobowiązany jest to wyceny wszystkich
elementów wskazanych w zapytaniu ofertowym.
7. Wymagany termin dostawy to 14 dni od dnia podpisania umowy.
8. Wymagany okres gwarancji: to 36 miesięcy, liczone od dnia wystawienia faktury.

Kod CPV
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputery biurkowe
30232110-8 Drukarki laserowe
30237000-9 Części do akcesoriów i wyrobów komputerowych
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji – 14 dni od dnia podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu
a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający odstępują od określania szczegółowych warunków udziału w postępowania w ww.
zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający
dokona oceny spełniania warunku udziału w ww. zakresie na podstawie oświadczenia własnego
Wykonawcy złożonego w ofercie
b) Wiedza i doświadczenie
Zamawiający odstępują od określania szczegółowych warunków udziału w postępowania w ww.
zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena powyższego dokonana zostanie przez
Zamawiającego na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy złożonego w ofercie
c) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępują od określania szczegółowych warunków udziału w postępowania w ww.
zakresie posiadania potencjału technicznego. Ocena powyższego dokonana zostanie przez
Zamawiającego na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy złożonego w ofercie
d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający odstępują od określania szczegółowych warunków udziału w postępowania w ww.
zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena powyższego dokonana zostanie przez
Zamawiającego na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy złożonego w ofercie
e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający odstępują od określania szczegółowych warunków udziału w postępowania w ww.
zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena powyższego dokonana zostanie przez
Zamawiającego na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy złożonego w ofercie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie RODO
- Oświadczenie o braku powiązań
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert.
1. Kryterium „Cena” w PLN - waga 100 % (100 pkt.)
Sposób obliczania liczby punktów:
najniższa cena ofertowa brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------- x 100
cena brutto badanej oferty
Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług Wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny elementów zamówienia powodujących
u Zmawiającego obowiązek podatkowy.
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto zamówienia, jaką poniesie na
realizację przedmiotu zamówienia.
Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną
w zakresie zaokrąglania.
Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Oferta, która otrzyma najwyższą
liczbę punktów zostanie najwyżej oceniona.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 7 dni od dnia otwarcia ofert na
stronie internetowej pod adresem http://zst.bip.edukacja.rybnik.eu/.

Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 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.
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.
2. Z postępowania wyklucza się także wykonawców, którzy:
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania,

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- brali udział w przygotowaniu postępowania,
- zaproponowali rażąco niską cenę. Do ustalenia czy zaoferowana przez Wykonawcę cena jest rażąco
niska Zamawiający przyjmie zapisy określone w art 90 ustawy PZP.
Źródła finansowania
Dotacja z projektu "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów
samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania:
11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
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podpis

