Opole, dnia.29.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO-WO/2017
na zakup drukarek etykiet
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka
Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP
1.

ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
"DEMPOL-ECO" Marian Płaczek
ul. Składowa 9
45-125 Opole

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Na zakup drukarek etykiet
2) Szczegółowe dane oraz wymagania wraz z opisem rozwiązania technicznego zostały
przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.

1.

Przedmiot zamówienia

Drukarka etykiet, o parametrach nie gorszych niż:

CPV

Ilość

30232100-5
Drukarki i plotery

2

Drukarka etykiet termiczna, rozdzielczość drukowania: 300dpi, maksymalna szerokość druku:
108mm, maksymalna prędkość druku: 152mm/s, maksymalne wymiary taśmy drukującej:
średnica wewnętrzna 25mm, długość 300m, pamięć: 128MB RAM/128MB FLASH, rodzaje
interfejsu: USB, RS-232

3.

MAKSYMALNE TERMINY REALIZACJI:
Maksymalny całkowity czas realizacji nie może przekroczyć 31.12.2017r.

4. MIEJSCE DOSTAWY:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
"DEMPOL-ECO" Marian Płaczek
Ul. Składowa 9
45-125 Opole
5.

NADZÓR NAD WDROŻENIEM:
Dostawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad pierwszym uruchomieniem na wezwanie
Zamawiającego. Termin uruchomienia zostanie określony w późniejszym terminie.
1) W ramach wsparcia Dostawca będzie realizował konsultacje techniczne w siedzibie
Zamawiającego.
2) Konsultacje techniczne będą realizowane drogą telefoniczną i elektroniczną. Na życzenie
Zamawiającego Dostawca zobowiązuje się do realizowania konsultacji technicznych
w siedzibie Zamawiającego.

6.

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za dostawę zamówienia w PLN – 60 pkt,
b) Termin dostawy zamówienia (określony w tygodniach) – 20 pkt,
c) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 20 pkt.

a) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

Pa= (Cmin/Ca) x 60 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.

b) Liczba punktów w kryterium termin dostawy zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy

z Zamawiającym - określony w dniach tygodniach) wg. poniższego wzoru:
Pa= (Tmin/Ta) x 20 pkt, gdzie:

Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „termin dostawy zamówienia”,
Tmin- najkrótszy okres realizacji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny,
Ta- termin realizacji wskazany w ofercie „a”.
Termin realizacji nie może przekroczyć terminu wskazanego w punkcie 3.

c) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg. Poniższego wzoru:

Pa= (Ga/Gmax) x 20 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,
Ga- okres gwarancji wskazany w ofercie „a”
Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem
oceny.
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium
(cena + termin realizacji + okres gwarancji).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego
z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.
7.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych.

8. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w terminie do dnia 06.06.2017 r. elektronicznie na adres:
marian.placzek@dempol.com.pl lub justyna.grondys@dempol.com.pl w postaci skanów podpisanych
dokumentów lub w siedzibie Zamawiającego w formie papierowej.

9. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z DOSTAWCĄ ZAWARTEJ
W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:
Zamawiający
zastrzega
sobie
możliwość
dokonywania
zmian
w
umowie
zawartej
z Dostawcą,
który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów u
mowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z
powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie dostawy przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

- zmiany istotnych regulacji prawnych;
10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-16:00 Pan Marian Płaczek pod nr tel 602375140 e-mail: : marian.placzek@dempol.com.pl oraz
Pani Justyna Grondys tel: 774066066, e-mail: justyna.grondys@dempol.com.pl
11. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Z postępowania wykluczeni zostaną Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku
powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert
obejmujących część zakresu zamówienia.
3) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość współpracującą ze sobą, dlatego
poszczególne urządzenia muszą być kompatybilne.
4) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
5) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn.
takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych
podanych w przedmiocie zamówienia.
6) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez
Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.

8) Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 5/RPO-WO/2017 z dnia 29.05.2017r.

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 5/RPO-WO/2017 z dnia 29.05.2017r. składamy poniższą ofertę:
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e- mail
Telefon
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty

Przedmiot zamówienia

Wypełnia Dostawca

Zakup drukarek etykiet – 2 sztuk,

Proszę o odpowiedz TAK lub NIE

o parametrach nie gorszych niż opisane w pkt 2 Zapytania Ofertowego
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty

Całkowita cena (netto)
Termin dostawy zamówienia (liczony w tygodniach)
Okres gwarancji (liczony w miesiącach)

Oświadczenie oferenta:
Oświadczam/y, że:
1) Zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym i potwierdzam, że oferta zawiera wszystkie
elementy określone w Zapytaniu.
2) Zapoznałem/Zapoznałam/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunków zamówienia,
przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
informacje niezbędne do przedłożenia Oferty uwzględniającej właściwe wykonanie zamówienia;
3) Jestem/Jesteśmy związani niniejszą Ofertą do końca terminu jej ważności, określonego w Ofercie,
odpowiadającego warunkom Zamawiającego określonym w Zapytaniu Ofertowym;
4) Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej Oferty – do zawarcia umowy
z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na warunkach
zgodnych ze złożoną Ofertą.
5) Akceptuję/Akceptujemy bezwarunkowo termin i warunki realizacji zamówienia określone
w Zapytaniu Ofertowym, do którego przedkładam/przedkładamy Ofertę,

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do złożenia
oferty

Stanowisko służbowe

Data i podpis

Załącznik nr 2 Zapytania Ofertowego nr 5/RPO-WO/2017 z dnia 29.05.2017r.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Zapytania Ofertowego nr 5/RPO-WO/2017 z dnia 29.05.2017r.
dotyczące zakupu drukarek etykiet oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
1)

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)

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.

……………………………………………………
Podpis osoby reprezentującej Oferenta

