Częstochowa , dn. 03.12.2015 r.
Nr sprawy: SNA.261.2.51.2015.MZ

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej drukarek, kserokopiarek, urządzeń
wielofunkcyjnych oraz faksów, eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Częstochowie”
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty
30.000 € netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
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 świadczenie kompleksowej usługi serwisowej drukarek,
kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów. Szczegółowy wykaz
modeli/typów urządzeń drukujących, jakimi dysponuje Zamawiający, został określony
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – „Wykaz urządzeń”.
2. Pod pojęciem kompleksowej obsługi serwisowej Zamawiający rozumie konserwację oraz
bieżące naprawy wraz z wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do
prawidłowej pracy urządzeń, za wyjątkiem tonerów, tuszy oraz taśm.
3. Maksymalna wartość nominalna przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem kosztów
wymiany części i materiałów eksploatacyjnych, wynosi 20 000,00 zł brutto (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wartość ta może ulec zmianie, w tym zwiększeniu,
w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego – większych niż zakładane.
4. Urządzenia serwisowane w ramach usługi objętej przedmiotem zamówienia,
eksploatowane są przez Zamawiającego w budynkach zlokalizowanych na terenie
miasta Częstochowy, pod adresami: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
ul. Nowowiejskiego 15, ul. Nowowiejskiego 26, ul. Kilińskiego 13, ul. Staszica 10,
al. Niepodległości 20/22, al. Pokoju 13, ul. Warszawska 13, ul. Jasnogórska 34,
ul. Jasnogórska 36.
5. Usługi konserwacji i napraw urządzeń winny być realizowane w dni robocze, w godzinach
od 8:00 do 15:00.
6. Czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 24 h od momentu zgłoszenia w formie
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telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. Usługa konserwacji obejmuje w szczególności:
1) sprawdzenie urządzenia pod względem uszkodzeń mechanicznych;
2) ocenę (ekspertyzę) stanu technicznego urządzeń;
3) dokładne czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia z wszelkich nieczystości
(toner, pył z papieru i kurz);
4) oczyszczenie układu napędowego urządzeń, czyszczenie elementów gumowych,
metalowych i plastikowych (wałki, rolki, paski, łożyska itp.);
5) oczyszczenie toru prowadzenia papieru (rolki poboru papieru, rolki wyjścia);
6) sprawdzenie prawidłowości poboru papieru oraz wszystkich podzespołów urządzenia;
7) konserwacja i smarowanie mechaniki urządzenia;
8) wykonanie wydruków próbnych w celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi.
8. Naprawy bieżące polegać będą na zdiagnozowaniu i usuwaniu zgłoszonych przez
Zamawiającego awarii, wynikłych w czasie eksploatacji urządzeń wraz z wymianą
zużytych materiałów eksploatacyjnych, w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili
przystąpienia do naprawy.
9. Jeśli naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia zastępczego urządzenia drukującego.
10. Wszelkie koszty związane z dojazdem lub transportem urządzeń pokrywa Wykonawca.
11. Na wykonaną naprawę Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji.
12. Każdorazowa wymiana części zamiennych, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych,
itp., niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia, będzie płatna niezależnie od kosztu
usługi naprawy. Decyzję o podjęciu naprawy bądź o odstąpieniu od niej podejmie
Zamawiający, na podstawie kosztorysu cenowego sporządzonego przez Wykonawcę.
13. Zamawiający wymaga, aby użyte przy naprawie części i materiały eksploatacyjne,
zapewniały kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, były fabrycznie nowe,
dopuszczone do obrotu na terytorium Polski i nieregenerowane.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia urządzeń,
powstałe z jego winy w czasie wykonania naprawy i innych czynności serwisowych oraz
za dostarczone i wymienione części niezbędne do sprawnego działania urządzenia,
w sposób zapewniający ciągłość pracy.
15. W przypadku nie wykonania naprawy urządzenia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (brak możliwości pozyskania części – zaniechanie produkcji, zbyt wysoki
koszt naprawy w stosunku do wartości urządzenia, urządzenie niezdatne do dalszej
eksploatacji z uwagi na nadmierne zużycie, itp.), Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu ekspertyzę techniczną dotycząca stanu technicznego danego
urządzenia, celem wycofania sprzętu z eksploatacji.
16. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji zużytych części i materiałów
eksploatacyjnych.
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r., nie
wcześniej jednak niż od dnia 04.01.2016 r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia woli
Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dołączonego do
oferty – załącznik 3 do zapytania ofertowego;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje
co najmniej dwie usługi serwisowe urządzeń drukujących o wartości min.
10 000,00 zł brutto każda oraz potwierdzi, że usługi te zostały wykonane należycie.
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Weryfikacja spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia nastąpi na podstawie
wypełnionego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego. Do każdej z wymienionych w wykazie usług, należy dołączyć
dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie (np. referencje);
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował w okresie realizacji zamówienia punktem serwisowym do naprawy
urządzeń drukujących, zlokalizowanym na terenie miasta Częstochowy.
Weryfikacja spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie oświadczenia
Wykonawcy zawartego w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr
1 do zapytania ofertowego.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia woli
Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu dołączonego do
oferty – załącznik 3 do zapytania ofertowego.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Powyższe
zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw.
konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy z warunków określonych pkt 1 – 4 winien
spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W CELU
WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert;
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
4) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik nr 4;
5) referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w załączniku nr 4,
z tym, że w odniesieniu do usług nadal wykonywanych, referencje powinny być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 5;
Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
„potwierdzonych za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie
potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia
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potwierdzona notarialnie), podpisane przez
oświadczeń woli za każdego ze wspólników.

osoby

upoważnione

do

składania

V. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następuje kryteria:
Lp

Kryterium oceny ofert

Waga kryterium

1

Koszt konserwacji jednego urządzenia

50

2

Usługa naprawy

50

Podczas oceny ofert stosowany będzie następujący sposób obliczania:
1. Kryterium: koszt konserwacji jednego urządzenia:

P1 =

Cn
Cb

x 50

gdzie:
P1 – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
2. Kryterium: usługa naprawy jednego urządzenia:

P2 =

Cn
Cb

x 50

gdzie:
P2 – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Łączna liczba punktów ocenianej oferty - ocena końcowa ( O ): P1 +P2
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą
cenowo ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, do Wykonawców
tych zostanie przesłane dodatkowe zapytanie ofertowe w celu rozstrzygnięcia postępowania.
Podana wówczas cena ofertowa, nie może być wyższa niż cena zaoferowana w ofercie
pierwotnej.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w formie papierowej w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (Kancelaria
– parter).
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem: ”Oferta na naprawy i konserwację drukarek”.
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Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2015 r. o godz. 13:00. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, o godz. 13:15 (pok. nr 13 – I piętro).
(Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu,
w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty zewnętrznej).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) 36 83 275.
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:
• Michał Zieliński – e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
• Marcin Michoń – e-mail: mmichon@mops.czestochowa.pl
VII. SPOSÓB PUBLIKACJI: zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do co najmniej
3 losowo wybranych potencjalnych wykonawców oraz opublikowane na stronie
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień
do treści oferty;
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• Wykaz urządzeń – załącznik nr 2;
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
• Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik nr 4;
• Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 5;
• Wzór umowy – załącznik nr 6.
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