Bydgoszcz, dn. 15.05.2018 r.
Zamawiający:
Tele-Fonika Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/RCBR/2018
Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie
udzielania zamówień, w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP, w ramach projektu pn.
„Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable S.A.” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1. Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w ramach ROZEZNANIA RYNKU.

I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych (stacjonarnych) w ilości 3
sztuk. Dostarczane w ramach zamówienia urządzenia muszą być nowe.
Dostarczane w ramach zamówienia urządzenia muszą spełniać wymagania wszystkich aktów
normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie których urządzenia mogą być
dopuszczone do użytkowania (np. muszą być dostarczane z deklaracją zgodności CE
potwierdzającą, że wykonano ocenę zgodności urządzenia ze wszystkimi Dyrektywami Nowego
Podejścia, którym ono podlega itp.).
Zamawiający zastrzega sobie
wykonawcami.

możliwość

przeprowadzenia

negocjacji

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213300-8 Komputer biurkowy
48990000-4 Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48620000-0 Systemy operacyjne

z

wybranymi

-

Tryb udzielania zamówienia: rozeznanie rynku
Wymagane parametry techniczne:
Procesor:
min. 4 rdzenie, min. 8 MB pamięci cache, min. 8 wątków
Pamięć RAM:
min. 8 GB
Dysk SSD:
min. 256 GB
Napęd optyczny:
DVD/RW
Oprogramowanie:
system operacyjny, oprogramowanie biurowe zawierające klienta poczty,
Monitor:
24”
Wyposażenie:
klawiatura, mysz

II.
TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji uzależniony jest od rozstrzygnięcia rozeznania rynku. Przewiduje się
udzielenie zamówienia w maju 2018 roku.
2. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu dostawy. Stosowną informację
zamieści w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Tele-Fonika Kable S.A., Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska 152,
85-957 Bydgoszcz.
4. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z
zamówieniem Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu
zamówienia zgodnego z umową lub wolnego od wad.

III.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę
punktów w zakresie kryterium ceny (dla 3 zestawów komputerowych) obliczonych ze wzoru:
PC = (Cmin/Cbad) · 100,
gdzie:
PC – liczba punktów w zakresie ceny,
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert,
Cbad – cena badanej oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania
ofertowego a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu
ofertowym parametrów technicznych.
3. Brak możliwości składania ofert częściowych. Brak możliwości składania ofert wariantowych.
4. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie
dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem ekonomicznym,
Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania
na środowisko i klimat. W tym celu, Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do
Oferentów, których oferty uzyskały równą liczbę punktów w ramach kryteriów
obligatoryjnych o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na
środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność urządzeń).
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Zapytanie o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i
klimat zostanie wysłane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu na składanie
ofert.

IV.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2018, o godz. 9.00.
2. Oferta powinna być dostarczona:
a. osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres: TeleFonika Kable S.A., ul. Fordońska 151, 85-957 Bydgoszcz
b. lub poczty elektronicznej na adres: sebastian.zakrzewski@tfkable.com
W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.
3. W ofercie proszę o wskazanie: imienia, nazwiska oraz stanowiska, nr telefonu i adresu e-mail
do osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

V.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim.
2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego wraz ze
wszystkimi wymaganymi informacjami i oświadczeniami.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna
być podpisana przez Oferenta.
5. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:
a. Formularz wzoru oferty stanowiący załącznik nr 1 do oferty wraz z wszystkimi
wymaganymi w formularzu oferty informacjami;
b. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych.

VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA
1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą przedmiot zamówienia
określony w punkcie I zapytania ofertowego.
2. Oferty nie spełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych stawianym
poszczególnym częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urządzeń nie spełniających
wymagań wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce
(np. deklaracja zgodności CE potwierdzająca wykonanie oceny zgodności i inne wymagane
prawem) podlegają odrzuceniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
4. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań
osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
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osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające
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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.
5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawcy
wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały
dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w
niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym,
będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzuceniem
oferty.

VII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z formularzem ofertowym z podziałem na cenę netto i brutto.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN.
3. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych do jej stosowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego w ramach
rozeznania rynku bez podania przyczyny, a także do pozostawienia rozeznania rynku bez
wyboru oferty.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty,
które złożyły oferty w ramach rozeznania rynku. Zamawiający zamieści w tym zakresie
stosowną informację na stronie internetowej www.tfkable.com oraz wyślę stosowną
informację do oferentów, którym wysłano zapytanie ofertowe.
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4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania
ofertowego wraz z treścią załączników.
5. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent.
6. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
7. Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronie internetowej oraz na
stronie internetowej www.tfkable.com. Jednocześnie po wyborze Wykonawcy wyśle
stosowną informację do każdego podmiotu, który złożył ofertę.
8. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest Pan Sebastian Zakrzewski, tel.
665 810 127, e-mail: sebastian.zakrzewski@tfkable.com.
Zapraszamy do składnia ofert!

15/05/2018

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym
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