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ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 
i dostawę sprzętu komputerowego, drukarek oraz dysków w ramach projektu pn. „Wdrożenie 
usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań 
na poprawę obsługi klienta" Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DEFINICJE :

Ilekroć w dalszej części niniejszego zapytania ofertowego jest mowa o:

a) „specyfikacji" - należy przez to rozumieć treść niniejszego zapytania ofertowego,
b) „Wykonawcy" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia,

c) „Zamawiającym" lub „Beneficjencie" - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nysie.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego (Beneficjenta)
*

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 
48-303 Nysa 
tel: 77 4333556
REGON: 004501963

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 
1579) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 EURO i jest 
prowadzone w oparciu o uregulowania wewnętrzne obowiązujące u zamawiającego oraz 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz dysków 
w ramach Projektu,, Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

A. Zakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem:
*

• system operacyjny MS Windows 10 Pro x64 PL,
• mikroprocesor Intel Core i5, RAM 4 GB DDR 4,
• SSD 128 GB lub 256 GB, (możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania Microsoft)1
• grafika zintegrowana,
• obudowa: SFF lub tower,.
• Interfejsy: USB2/3, LAN, DisplayPort,
• oprogramowanie: Office Home & Smali Business 2016 x64 PL (możliwość sprawdzenia 

legalności oprogramowania Microsoft)2,
• monitor: rozdzielczość 1920 x 1080, przekątna 22" lub więcej, DisplayPort
• dostawa na koszt wykonawcy,
• gwarancja 3 lata NBD.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania, a w sytuacji, gdy 
proces będzie dłuższy niż termin płatności wobec dostawcy, zostaje on automatycznie wydłużony

Planowana ilość zakupionych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem to 14 szt.

B. Zakup i dostawa drukarek (czarno-białych):

• rozdzielczość 1200 x 1200 DPI,
• wbudowane języki drukowania: PCL5e/6, PS,
• duplex,
• zalecana ilość stron drukowania miesięcznie: 5000 stron na miesiąc,
• technologia druku: laser,
• prędkość drukowania ( A4/US, w czerni, tryb normal) -  min 18 stron na minutę,
• pojemność pamięci wewnętrznej: 8 MB lub większa,
• standardowa pojemność podajnika ( arkusze) -150 arkusze,
• interfejsy: co najmniej USB, LAN,
• dostawa na koszt wykonawcy,

• minimalna gwarancja 2 lata w trybie door-to-door lub on site.
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Planowana ilość zakupionych drukarek to 9 szt.

C. Zakup i dostawa drukarki (kolorowa):

• standard A4/Letter,
• rozdzielczość 1200 x 1200 DPI,
• wbudowane języki drukowania: PCL5e/6, PS,
• duplex,
• kopiowanie (duplex)
• technologia Laser,
• tryb drukowania: kolor,
• automatyczny podajnik dokumentów -  tak,
• interfejs USB, LAN,
• dostawa na koszt wykonawcy,
• minimalna gwarancja 2 lata w trybie door-to-door lub on site.

Planowana ilość zakupionych drukarek to 1 szt.

D. Dysk serwerowy:

• DYSK SAS 300GB HITACHI HUS156030VLS600 

Planowana ilość zakupionych dysków to 6 szt.

5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia to maksymalnie 20 dni kalendarzowych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub należyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, zamawiający wyklucza więc z postępowania 
wykonawcę w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie;

b) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania;
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c) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.

3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie 
składanej oferty.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w terminie określonym w wezwaniu.

5. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

V. Opis kryteriów wyboru oferty

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu.
2. Kryteria oceny stanowi:

- cena: 80%
- termin realizacji: 20%

3. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:

P = Pc + Pt

P - przyznane punkty

Pc - przyznane punkty w kryterium „cena" (maksymalnie 80pkt),

Pt - przyznane punkty w kryterium „termin realizacji" (maksymalnie 20 pkt),

Pc = (Cn / Co) x 80 pkt

gdzie:

Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co - cena oferty ocenianej (brutto).

W przypadku Pt stosuje się ocenę punktową:
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- poniżej 20 dni kalendarzowych - 20pkt,
- od 20 do 30 dni kalendarzowych - lOpkt,
- powyżej 30 dni kalendarzowych - 0 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 
(maksymalnie 100 pkt).

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 
określonego w załączniku Nr 1.
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym 
podatkiem.
4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 
realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być 
sporządzone w języku polskim.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Ewelina Urbaniak 
e.urbaniak@ops-nysa

VIII. Termin związania oferta

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 
tj. od dnia otwarcia ofert włącznie.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 
treści.
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4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 
określonego w załączniku Nr 1.
5. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
6. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno 
ponumerowane, oraz połączone ze sobą.
7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach 
złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe 
informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron 
oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.)". W sytuacji, gdy 
Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są 
jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
8. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane 
przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez 
Wykonawcę.
9. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup 
i dostawę sprzętu komputerowego, drukarek czarno-białych i kolorowych oraz dysków w ramach 
projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez 
nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta", pocztą ( liczy się data wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego) lub osobiście, lub na adres e-mail: e.urbaniak@ops-nysa.pl Ofertę należy składać 
do dnia 21.02.2018r. do godziny 11.00. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa. Do oferty należy dołączyć specyfikację urządzeń 
wymienionych w zapytaniu ofertowym.
10. Na opakowaniu (lub kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego, nazwa 
postępowania oraz nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę 
w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert 
wycofanych.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 21.02.2018r do godziny 11.00 

- osobiście lub pocztą lub kurierem na adres:
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych 
dokumentów) na adres: e.urbaniak@ops-nysa.pl

2. Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert 21.02.2018r. o godzinie 11.00

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne;

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu nie 
odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Zastrzeżenie, że cześć lub całość zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom

Zamawiający nie zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona 
Podwykonawcom.

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zastrzega sobie prawo do anulowania 
zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

XII. Wykaz załączników dyrektor
P n r r ł f w

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
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Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ul.
KEN lATel 77 433 35 56

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy.................................

Adres Wykonawcy.................. *..............

N IP ..........................................................

REGON, (jeśli dotyczy)............
*

KRS (jeśli dotyczy)...................

Seria i numer dowodu osobistego

•

Telefon: e-mail:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz dysków w ramach 
Projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie 
poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” Działanie 2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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1. Za zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ilości 14 szt. oferuję cenę brutto 
..................................................................... zł.

2. Za zakup i dostawę drukarek czarno-białych w ilości 9 szt. oferuję cenę brutto 
..................................................................... zł.

3. Za zakup i dostawę drukarki kolorowej w ilości 1 szt. oferuję cenę brutto 
..................................................................... zł.

4. Za zakup i dostawę dysków serwerowych w ilości 1 szt. oferuję cenę brutto 
..................................................................... zł.

*

5. Jako Wykonawca, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego 
postępowania i że spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz posiadam:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie
w zakresie składanej oferty.

3. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Do oferty załączam:


