Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa, dn. 06.08.2020 r.
Znak sprawy: SO.261.3.2.2020.MZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” (2 części)
Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks:
(34) 37 24 250.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie zaprasza do składania ofert
cenowych na zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących,
zgodnie z wykazem ilościowym określonym w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.
2. Postępowanie składa się z 2 zadań (części zamówienia), z których każde może być przedmiotem
oferty częściowej. Podział zamówienia na części jest następujący:
1) Część 1: Sprzęt komputerowy;
2) Część 2: Urządzenia drukujące.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty,
certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
4. Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wszystkie oferowane urządzenia i oprogramowanie należy jednoznacznie wskazać w ofercie poprzez
wpisanie ich do kolumny „Informacje o oferowanym produkcie” (załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego) w postaci ich nazwy, producenta oraz jednoznacznych identyfikatorów, kodów
producenta, typu oferowanych produktów.
6. Dodatkowo w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa (przedmiot zamówienia wskazany przez
wykonawcę w Informacji o oferowanym produkcie (załącznik nr 2) odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis urządzeń
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, a w szczególności dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej, itp., dla każdego zaoferowanego urządzenia czy oprogramowania,
potwierdzającego spełnianie wymagań Zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać
rzeczywiste parametry zaoferowanych urządzeń.
7. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, złożone
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

zostały wraz z tłumaczeniem na język polski.
W momencie składania oferty wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być dostępne
do dostarczania przez producenta.
Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa
była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
Wykonawca wraz z dostawą winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji
dla użytkownika w formie papierowej lub/i elektronicznej.
Zakres zamówienia obejmuje bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie.
Odbiór dostawy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego bez uwag
przez obie Strony umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia sprzętu do momentu odbioru dostawy przez
Zamawiającego.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: dostawa w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia
umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności
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 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.
e) nie zalegają z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegają z opłaceniem podatków.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium następujących
wysokościach:
1) w zakresie części 1: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy);
2) w zakresie części 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert oraz musi obejmować cały
okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
tj. 54 1030 1104 0000 0000 9323 6004 Bank Handlowy w Warszawie S. A. (City Handlowy) ,
przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia
rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę.
Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
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5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno być wystawione na Zamawiającego.
Oryginał wadium należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej opisanej kopercie.
6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą.
7. Zwrot wadium reguluje art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem pkt 8
niniejszego zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zwraca wadium w przypadku, jeżeli uchylenie się od zawarcia umowy nastąpi
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wynikających z epidemii COVID-19, co Wykonawca
będzie musiał wykazać, przedstawiając Zamawiającemu rzetelną informację potwierdzającą,
że okoliczności wskazane w art. 46 ust. 5 Pzp nie wynikają z przyczyn leżących po jego stronie.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu
związania ofertą.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1 Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
2

Prawidłowo wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2

3

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4

4

Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 5

5

Opis oferowanych urządzeń lub oprogramowania, potwierdzający spełnianie wymagań
określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 3 (w języku polskim)

5

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że Zamawiający
posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz
danych

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. 3 – 5, składa każdy z nich.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w postaci elektronicznej w formie skanu z widocznym
podpisem (format JPG, PDF), na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl, z tytułem wiadomości:
„Oferta na sprzęt komputerowy / urządzenia drukujące” /wybrać odpowiednie/”.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.08.2020 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym
terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. 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.
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IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto w PLN (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego), a następnie przenieść ją do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego).
3. Zaoferowana cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu
realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. W przypadku
przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT: najniższa cena (cena – 100 %)
Przyznawanie ilości punktów
następującego wzoru:
C=

Cn
Cb

poszczególnym

ofertom

odbywać

się

będzie

na

podstawie

x 100

gdzie:
C – ilość punktów w kryterium „cena”
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
XI. UDZIELANIE INFORMACJI:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Michał Zieliński, tel.: +48/34 3724-226 lub kom. 797-327-395, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (DOT. OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Częstochowie, jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
Z administratorem
danych
można
się
skontaktować
poprzez
adres
e-mail:
mops@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wyznaczył inspektora ochrony
danych,
z którym
może się
Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl. Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.
3) Pani/Pana dane osobowe (wykonawcy/zleceniobiorcy) będą przetwarzane w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz
urządzeń drukujących w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
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4)
5)

6)

7)
8)

zastępczej w okresie pandemii COVID-19”, a w przypadku wyboru złożonej przez Panią/Pana
oferty jako najkorzystniejszej, także w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2018.1330 t.j. z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru złożonej przez
Panią/Pana oferty jako najkorzystniejszej, Pani/Pana dane będą przechowywane w celach
archiwalnych, przez okres 10 lat licząc od następnego roku po zakończeniu umowy, zgodnie
obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie złożonej przez Panią/Pana oferty
bez rozpatrzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia
ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które są niezgodne z przepisami
prawa (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531
03 00).

XIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci
nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi
wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu
poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w szczególności
w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych dostaw.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający
niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
6. Po zakończeniu postępowania oferenci, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną
zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana,
uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą
spośród złożonych ofert bez konieczności ponownego stosowania procedury wyboru.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu
poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający zastrzega prawo podjęcia negocjacji z kolejnymi
wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy, którego
oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień
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Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie spełni
warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wezwie
do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert;
2) odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny.
\Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
• Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,
• Załącznik nr 3 – Minimalne parametry technicznej,
• Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
• Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US
• Załącznik nr 6 – Wzór umowy.
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