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Niekanin, dn. 9 listopada 2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: Dostawy urządzeń komputerowych, peryferyjnych i oprogramowania do 
wspierania procesów technologicznych w ramach realizacji projektu pn. 
„Modułowy sposób zasilania urządzeń komputerowych – komercjalizacja 
wyników prac B+R”. 

 
Oś Priorytetowa III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH  
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R  
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne 

 
 
 
Zamawiający: 
Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. z o.o. Sp. k. 
 

Adres: 
ul. Śliwkowa 1 
Niekanin 78-100 Kołobrzeg 
 
NIP: 671-00-12-263 
REGON: 330264717 
 
Tel. 94 35-425-55 
Fax: 94 35-441-44 
 
 
 

 
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców. 
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1. Opis przedmiotów zamówienia: 
 

1.1. Przedmiotem zamówienia są urządzenia komputerowe, peryferyjne i oprogramowanie 
do wspierania procesów technologicznych, takie jak:  
 

1) Drukarka laser cz/b do druku na foli – 1 sztuka 
2) Zestaw Komputerowy (Komputer, Monitor, UPS, Oprogramowanie)  do 

procesu  dostosowania i przygotowania płytek pcb podczas nanoszenia ścieżek 
i soldermaski – 1 sztuka 

3) Zestaw Komputerowy (Komputer, Monitor, UPS, Oprogramowanie) 
dostosowanie produkcyjno-techniczne (dostosowanie płytki PCB i elementów 
elektronicznych do zlecenia produkcyjnego) dla oprogramowania 
projektanckiego – 1  sztuka 

4) System archiwizacji: Oprogramowanie sterujące procesem archiwizacji danych 
– 2 sztuki 

5) System archiwizacji: Network-Attached Storage -  4 TB (lub więcej) z 
interfejsem LAN – 2 sztuki 

6) Oprogramowanie - zintegrowane środowisko przeznaczone do projektowania 
urządzeń elektronicznych – 1 sztuka 

7) System archiwizacji: Oprogramowanie sterujące procesem archiwizacji danych  
– 1 sztuka 

8) System archiwizacji: Network-Attached Storage -  4 TB (lub więcej) z 
interfejsem LAN – 1 sztuka 

9) Zestaw Komputerowy (Komputer, Monitor, UPS, Oprogramowanie) do 
kontrolowania procesu produkcji - komunikacji z parkiem maszynowym – 1 
sztuka 

10) Drukarka kodów kreskowych i etykiet  profesjonalna - wysoko obciążalna. - 
kolorowa – 1 sztuka 

11) Urządzenie wielofunkcyjne drukarko, kopiarko, fax, skaner – 1 sztuka 
12) System archiwizacji: Oprogramowanie sterujące procesem archiwizacji danych 

- 3 sztuki  
13) System archiwizacji: Network-Attached Storage -  4 TB (lub więcej) z 

interfejsem LAN – 3 sztuki 
14) Zestaw  duplikacji  (seryjne powielanie i nadruk płyt) nośników 

elektronicznych (wytwarzanie i powielanie podręcznika obsługi, karty 
produktu i deklaracji CE) – 1 sztuka 

15) Zestaw Komputerowy (Komputer, Monitor, UPS, Oprogramowanie) do 
obsługi procesów produkcyjnych (znakowanie, przygotowanie i wydruk 
dokumentacji, kontrola jakości) – 3 sztuki 

16) Urządzenie łączności bezprzewodowej wraz z koncentratorem w technologii 
hybrydowej - światłowodowej i tradycyjnej – 1 sztuka 

17) Drukarka laserowa- kolorowa z interfejsem LAN oraz  wbudowanym 
automatycznym  dupleksem – 1 sztuka 

18) Drukarka czarno-biała – 1 sztuka 
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19) Serwer – 2 sztuki 
20) Dyski do serwera – 10 sztuk 
21) System archiwizacji: Oprogramowanie sterujące procesem archiwizacji danych 

– 2 sztuki 
22) UPS Rack dla Serwera – 2 sztuki 
23) Windows CAL Desktop lub równoważne – 5 sztuk 
24) Licencja terminalowa - Remote Desktop lub równoważne – 5 sztuk 
25) Microsoft SQL Server Standard Molp lub równoważne – 1 sztuka 
26) Windows Server lub równoważne – 2 sztuki 
27) Stacja graficzna – 2 sztuki 
28) Szafa rack z półkami i panelem chłodzącym – 2 sztuki 

 
Dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne. 
 

Kody CPV:  
30200000-1- Urządzenia komputerowe 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
 
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronach internetowych:  
http://www.alplast.com.pl/projekty-unijne/realizowane 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ 
 
 

1.2. Specyfikacja minimalnych wymagań technicznych ujęta została w załączniku nr 
1.  

1.3. Minimalny okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia wynosi 3 lata. 
1.4. Każdy Oferent winien zapewnić Zamawiającemu nieodpłatnie wszelkie czynności 

związane z dostawą, montażem oraz instalacją i konfiguracją, co oznacza, iż sprzęt 
dostarczony przez Oferenta winien być kompletny i zdatny do użytku przez 
Zamawiającego. W przypadku potrzeby (np. wynikających z warunków 
gwarancyjnych producenta) dokonywania montażu/instalacji przez osoby o 
wskazanych kwalifikacjach, Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego zapewnienia 
takiej kadry na potrzeby przeprowadzenia niniejszych czynności.  
 

 
2. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia oraz termin płatności: 
 
2.1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony zostaje do dnia 14 grudnia 2018 

r.  
2.2 Miejsce wykonania zamówienia: Zakładu Produkcji Zasilaczy Komputerowych 

mieszczący się w Niekaninie gm. Kołobrzeg dz. nr 91/22. 
2.3 Zamawiający dopuszcza następujące zasady płatności: 

Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący na 
fakturze VAT po przekazaniu przedmiotu zlecenia protokołem odbioru, na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 30 dni od jej otrzymania.  
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3. Sposób obliczenia ceny: 

 
3.1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu 

oferty ceny netto wyliczonej w kosztorysie – załącznik nr 3. Ceny należy podać w 
polskich złotych.  

3.2. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w ofercie a ceną wynikającą z 
kosztorysu, za cenę oferty uznaje się cenę podaną w kosztorysie (zał. 3) 

 
4. Kryteria oceny oferty: 

 
4.1 Oferty oceniane będą pod względem ceny oraz wydłużonego terminu gwarancji 

zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami: 
 
Symbol Nazwa kryterium Waga 

kryterium 
Sposób wyliczenia punktacji 

C cena  85 C=(Cmin/Cof)x85, 
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród 

wszystkich ważnych i 
nieodrzuconych ofert, 

Cof  – cena danej oferty 

G gwarancja 15 G=(Gof/Gmax)x15, 
gdzie: Gmax – najdłuższy termin 

udzielonej gwarancji 
spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych 
ofert, 

Gof – proponowany w danej 
                    ofercie termin udzielonej    
                    gwarancji 
 

RAZEM 100  
 
 

Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić 
końcową ocenę oferty. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór  

S = C + G, 
gdzie:  S - suma punktów uzyskanych przez daną ofertę, 

C – ilość punktów za cenę uzyskanych przez daną ofertę, 
G – ilość punktów za termin gwarancji uzyskanych przez daną ofertę. 

 
Oferent winien wpisać w formularzu ofertowym jedynie dodatkowy okres udzielanej 
gwarancji  
np. minimalny okres gwarancji w niniejszym postępowaniu wynosi 3 lata 
zatem oferent, który wydłuża okres gwarancji:  
- do lat 4 winien wpisać 1 
- do lat 5 winien wpisać 2 
- itd. 
Natomiast w przypadku gdy gwarancja pozostaje na okres 3 lat oferent winien wpisać 0. 
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4.2 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria. 
4.3 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w oparciu o ustalone kryteria 

wynosi 100. 
 
 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego tj. Towarzystwo Handlowe 
ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Śliwkowa 1, Niekanin 78-100 Kołobrzeg, Sekretariat 
Sposób składania ofert: wersja papierowa, za pomocą poczty/kuriera lub osobiście w 
siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta  – urządzenia 
komputerowe” 
lub za pomocą poczty elektronicznej (w formie skanu w formacie PDF) na adres e-
mail: info@alplast.com.pl w tytule wiadomości wpisując „Oferta – urządzenia 
komputerowe”. 
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy w 
terminie składania ofert potwierdzić jej wpłynięcie telefonicznie pod numerem 
telefonu: 94 352 32 99. 
Termin składania ofert: do dnia 19.11.2018 r. do godz. 1500  
Nie będą rozpatrywane oferty:  
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,  
- wariantowe,  
- złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,  
- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,  
- złożone po terminie przyjmowania ofert. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych, co oznacza, iż 
Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zawierające całość przedmiotu 
zamówienia. 
 

6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:  
 
Zamawiający będzie kontaktował się z Oferentami za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz telefonicznie.  
Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Pan Maciej Bąk, nr tel. 94 352 32 
99, e-mail: info@alplast.com.pl. Do osoby wskazanej do kontaktów należy kierować 
wszelkie pytania i wątpliwości związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym. 

 
 

7. Unieważnienie postępowania 
  

7.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi 
kosztów postępowania. 

 
8. Dodatkowe warunki wyboru wykonawcy: 

 
8.1 Jeśli cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż kwota szacunkowa 

przewidziana  na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie 
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dodatkowych negocjacji cenowych  z oferentem  składającym najkorzystniejszą 
ofertę.   

8.2 W sytuacji kiedy negocjacje nie przyniosą zamierzonego skutku, lub jeśli  
zamawiający nie będzie mógł przeznaczyć dodatkowych środków na sfinansowanie 
zamówienia, postępowanie zostanie  unieważnione i przeprowadzone powtórnie. 

 
 
 

9. Sposób przygotowania oferty: 
 

9.1 Ofertę, na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego, należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem. 

9.2 Formularz ofertowy wymaga podpisu osób uprawnionych.  
9.3 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
9.4 Każdy Oferent załączy do oferty: 

1) Kosztorys stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
2) Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania 

9.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

9.6 Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na 
zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są 
wiążące dla Wykonawców. 

9.7 Oferenci ponoszą wszystkie koszty przygotowania dokumentacji ofertowej we 
własnym zakresie. 

9.8 Każdy Oferent może wprowadzić zmiany lub całkowicie wycofać złożoną przez 
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 
 
 

10. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

10.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

c) znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, 
d) zaakceptowali warunki udziału w postępowaniu, 
e) złożą kompletną ofertę na druku załączonym do zapytania ofertowego  

10.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. 10.1 Zamawiający zamieścił w Formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 2, stosowne oświadczenie. Każdy Oferent podpisując formularz 
ofertowy poświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
   

11. Wykluczenie wykonawcy z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych 
z Zamawiającym  
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11.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się 
podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez 
to 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: 

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 stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

11.2  W celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa w pkt. 11.1 każdy z 
wykonawców ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z 
ofertą oświadczenie na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 
niniejszego Zapytania ofertowego. 

 
 

12. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania 

12.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w 
przypadkach gdy: 

a. zmiany w umowach z innymi niż Wykonawca kontrahentami współdziałającymi 
w wykonaniu projektu lub z instytucjami nadzorującymi jego realizację, 

b. zmiany w dokumentach dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń 
Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia. 

c. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
- działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie 
ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia), 
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów 
technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych, 

d. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w 
tym przepisów dotyczących podatku VAT, 

e. zmiany dotyczące nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, 
numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych 
identyfikacyjnych, 

f. zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, 
czy niejasności występujących w treści umowy. 

g. wystąpienie innych obiektywnych i niezależnych od Stron okoliczności mających 
znaczenie/wpływ na realizację umowy. 
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12.2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

 
 

Zamawiający: 
        Jerzy Żuchniewicz 
 
 
Spis załączników: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja minimalnych wymagań technicznych 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – Kosztorys  
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy 


