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Częstochowa, dn. 25.11.2014 r.
DOA.3411/0-114/14/MZ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Szanowni Państwo,
zapraszam do składania ofert cenowych na świadczenie usługi dostępu do tłumacza
języka migowego online dla osób z ubytkami słuchu – interesantów Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel. cent. 34 372-42-00
fax. 034 372-42-50
e-mail : mops@czestochowa.um.gov.pl
NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do tłumacza języka migowego online dla
osób z ubytkami słuchu.
2. System polega na przekazie niewerbalnym z zakresu polskiego języka migowego (PJM)
oraz systemu języka migowego (SJM) za pośrednictwem łączy internetowych.
3. Wykonawca zapewni dostępność usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu.
4. Zamawiający zapewnia:
1) stabilne łączne internetowe o parametrach wymaganych do prawidłowego
świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia;
2) urządzenie (wideotelefon) GRANDSTREAM GXV3175;
5. Wykonawca zapewnia:
1) serwis gwarancyjny urządzenia;
2) wsparcie techniczne przez cały okres realizacji umowy.
II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r., przy czym umowa może
zostać zawarta nie wcześniej niż w dniu 02.01.2015 r.
Miejsce: siedziba Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
Lp.

Wymagany dokument

1
2

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert

3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)

Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem wymaganych
dokumentów należy złożyć:
➢ osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego
w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 (pok. nr 10 – parter);
➢ przesłać elektronicznie na adres e-mail przetargi@mops.czestochowa.um.gov.pl
lub faksem na numer 34 37 24 250.
Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2014 r. o godz. 12:00.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) 368 32 75
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentem są:
Michał Zieliński – e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.um.gov.pl
Marcin Michoń – e-mail: mmichon@mops.czestochowa.um.gov.pl
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VI. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: najniższa cena – 100 %
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w oparciu o następujący wzór:
P1 =

Cn
Cb

x 100

gdzie:
P1 – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą
cenowo ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia
braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty.
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys.
euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
• Wzór umowy – załącznik nr 3.
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