Kraków, dnia 16 grudnia 2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ACCESS POINTÓW I OKABLOWANIA
OZNACZENIE SPRAWY IT/2/2016
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Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu opisanego w pkt. 1 Mariusz Lemiszka MileniumIT zaprasza do złożenia oferty na przedstawioną poniżej usługę badawczo-rozwojową.
A. INFORMACJE OGÓLNE:
1.
Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 poddziałanie 1.2.1. w ramach projektu pn. „Rozwój działalności
badawczo-rozwojowej firmy MARIUSZ LEMISZKA MILENIUM-IT poprzez utworzenie Centrum
Badawczo-Rozwojowego”.
2.
Celem projektu jest rozwinięcie przez firmę MARIUSZ LEMISZKA MILENIUM-IT działalności
B+R w wyniku utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego(CBR)stanowiącego wyodrębniony
organizacyjnie dział firmy. CBR będzie się specjalizować w prowadzeniu prac B+R w zakresie
innowacyjnych rozwiązań systemowych dla sektora usług, w tym branży budowlanej, IT
,teleenergetycznej.
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa Access Pointów i okablowania, o specyfikacji
następującej:
a)
Access Pointy w ilości 20 sztuk, o następujących parametrach technicznych:
1)
Częstotliwość pracy 2,4 GHz i 5 GHz
2)
Standard 802.11 a/g/n/ac
3)
Rodzaje wyjść / wejść RJ-45 10/100/1000 (LAN)
4)
Złącze zasilania - 1 szt. POE
5)
Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej WPA2-PSK,WPA-PSK, Obsługa WPS
6)
Ilość SSID nie mniej niż 16
7)
Tryb pracy Autonomiczny oraz Kontroler
b)

Okablowanie: 10 000 metrów bieżących kabla, skrętki kategorii 6;

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego.
2.
3.

Kod CPV: 32420000-3, 32424000-1, 32421000-0.
Nazwa kodu CPV: Urządzenia sieciowe, Infrastruktura sieciowa, Okablowanie sieciowe.

C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy wyrażają wole zawarcia z
Zamawiającym umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu
interesów.
2.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i
podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik nr 1
i 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
3.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.
Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
7.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści,
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a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
8.
Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle
według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania oraz
Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
9.
Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta na dostawę
access pointów i okablowania – dot. zapytania ofertowego nr IT/2/2016”.
10.
W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad
przyznawania punktów:
2.
Kryterium finansowe (cena) – waga 60 punktów;
3.
Czas wykonania zamówienia - waga 40 punktów
4.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą
wartość punktową.
E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY
1.
Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez
wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP=
(WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość
oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
2.
W kryterium czasu wykonania zamówienia Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc
wartość oferty z najniższym czasem wykonania zamówienia przez wartość badanej oferty, a
następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP = (WOND /WOB) x waga, gdzie
WP – wartość punktowa, WONC – wartość oferty z najniższym czasem dostawy, WOB – wartość
oferty badanej.
Czas wykonania zamówienia nie może być dłuższy, niż określony w pkt. I Zapytania.
F. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 23 grudnia 2016 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina
wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na
adres: MILENIUM-IT Mariusz Lemiszka ul. Dąbska 1a; 31-572 Kraków.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres:
sekretariat@milenium.it, a następnie złożenie oryginałów dokumentów w siedzibie
Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
G. ZAKRES WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z
nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca
zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej oferty.
3

2.

Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników,
lub też złożyli ofertę po terminie.

H. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:
Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania, Obowiązków Zamawiającego i
Wykonawcy, zakresu odpowiedzialności, a także nieistotnych zmian umowy, jeżeli taka potrzeba
wynika ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej a także Zamawiającego lub Wykonawcy i
zostanie wskazana w aneksie zmieniającym postanowienia umowy.
I. TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie należy zrealizować w okresie 14 dni roboczych od daty wyboru dostawcy.
J. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
K. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest
Michał Cichoń, tel. 536-970-920, email: michal.cichon@milenium.it
L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr IT/2/2016

Zamawiający:
Mariusz Lemiszka Milenium-IT
ul. Sądecka 33D/35
34-700 Rabka Zdrój
FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS)

z siedzibą w/zamieszkałego w* ….........................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr IT/2/2016 składam ofertę w postępowaniu na dostawę
access pointów i okablowania, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr IT/2/2016.
Oferuję realizację zamówienia za cenę:

............................................... zł brutto (słownie: …...........................................................................).
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w
szczególności: koszt dostawy, zakładany zysk, należne podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne, których naliczenie i pobranie wynika z obowiązujących przepisów.
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu
ofertowym i Umowie.
Deklaruję wykonanie zamówienia w terminie …................. dni od dnia podpisania umowy. Czas
wykonania zamówienia nie może być dłuższy, niż określony w pkt. I Zapytania Ofertowego.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania przewidziane w Zapytaniu Ofertowym.
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Deklaruję wolę zawarcia umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego i zobowiązuje się do jej podpisania w siedzibie Zamawiającego, lub innym
wskazanym przez niego miejscu w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania mnie przez
Zamawiającego do jej podpisania, pod rygorem uznania, że odstępuje od wykonania zlecenia.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania
ofert.
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Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr IT/2/2016

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
Lp.

1

Przedmiot zamówienia
DOSTAWA
ACCESS
OKABLOWANIA

POINTÓW

Zakres oferty
I

Wartość
Netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

Całość Zamówienia

RAZEM
Wartość oferty należy wyliczyć według następujących zasad:
1. Wykonawca winien określić wartość netto za jednostkę miary z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawkę podatku VAT.
2. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem podatku od
towarów i usług VAT.
3. Wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku mnożąc wartość netto za jednostkę miary przez ilość przewidywanych
jednostek miary.
4. Wartość brutto stanowi sumę wartości netto i iloczynu wartości netto i stawki podatku VAT.
5. Wartość pozycji RAZEM stanowi cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Wykonawcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT albo wykonawcy, którzy realizują zamówienia odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia w ramach działalności wykonywanej osobiście w kolumnie „wartość brutto” wpisują kwotę wartości netto.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr IT/2/2016

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu nr IT/2/2016, oświadczam, że Wykonawca:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS)

z siedzibą w/zamieszkały w* ….............................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

- nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez 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:
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.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr IT/2/2016

OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

1.
Wykonawca zawrze z Zamawiającym, umowę na dostawę sprzętu opisanego w pkt B Zapytania
Ofertowego.
2.

Zamówienie obejmie dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego.

3.
Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz na
warunkach wskazanych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.
4.

Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w zapytaniu ofertowym.

5.
W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też
wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę
karę umowną w maksymalnej wysokości 20% wartości umowy.
6.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego, a także
postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
7.
Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, w języku polskim w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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