ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące
Dostawa serwera aplikacyjnego

Kod CPV 30236000-2

w ramach projektu pt.
„Wzrost potencjału ICN Finanse Sp. K. do wdrożenia innowacji technologicznych poprzez skorzystanie z
proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Podziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020

Lublin, 25 lutego 2019
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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ICN Finanse Izabela Sobkowicz Sp.K.
ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin
Tel. 81 534 06 92
e-mail: biuro@icnfinanse.pl

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu zasady konkurencyjności tj. w sposób
zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, zawartej w rozdziale 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wzrost potencjału ICN Finanse Sp. K.
do wdrożenia innowacji technologicznych poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych
świadczonych przez IOB” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera aplikacyjnego.
3. Wymagania gwarancyjne: 36 miesiące gwarancji na wszystkie elementy zamówienia. Zapewnienie i
dostarczenie sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej, w
terminie maksymalnie 4h od czasu zgłoszenia usterki sprzętu.
4. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, a w przypadku stwierdzenia
w tym protokole wad – od daty podpisania protokołu z usunięcia tych wad.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zostały określone w załącznikach 1 i 3 do
Zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy).
Kod CPV: 30236000-2 -- Różny sprzęt komputerowy

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania Zamówienia: do dnia 20 marca 2019 r.
2. Przez termin wykonania Zamówienia uważa się datę końcowego odbioru całości przedmiotu
zamówienia bez zastrzeżeń.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA DOSTĘPU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają
warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
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1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający
nie określa warunków w tym zakresie.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej – posiadają kompetencje i doświadczenie pozwalające na
wykonanie Zamówienia – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4. Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego.
5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
6. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty
i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych
oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z
wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty
Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między
Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w
postępowaniu.
8. Wykonawca udzieli gwarancji przy sprzedaży na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

VI.

WYKAZ
WYMAGANYCH
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIANIE
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Oświadczenie o braku przesłanek do wszczęcia postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego – oświadczenie umieszczone w formularzu oferty.
c) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – oświadczenie umieszczone w formularzu
oferty.

VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są
przez strony postępowania w języku polskim w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
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ICN Finanse Izabela Sobkowicz Sp. K.
ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin
Czas urzędowania Zamawiającego: dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
email: biuro@icnfinanse.pl
2. Wszystkie oświadczenia przekazywane są w języku polskim przez strony w formie pisemnej.
3. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesyłane na adres
Zamawiającego lub pocztą elektroniczną, wskazaną w punkcie VII ust. 1. Nie będą udzielane
informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi dotyczące niniejszego postępowania kierowane do
Zamawiającego w formie ustnej lub bezpośredniej, drogą telefoniczną. Obowiązek
Zamawiającego dotyczący udzielania wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do
Zamawiającego wniosku o wyjaśnienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 01.03.2019 r.
4. Zamawiający na stronie internetowej www.icnfinanse.pl opublikował niniejsze Zapytanie
ofertowe. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował: zawiadomienia oraz informacje
związane z prowadzonym postępowaniem, w tym w szczególności: zapytania Wykonawców o
wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego do tych zapytań,
zawiadomienia o zmianie treści Zapytania ofertowego, zawiadomienia o przedłużeniu terminu
składania ofert, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru.

VIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
1. Kryteria oceny ofert:
Cena – cena ryczałtowa brutto w PLN za wykonanie całego zakresu zamówienia,
2. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny:
Cena – 100 pkt.,
3. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Cena (C) - C najniższa brutto / C badana brutto * 100 pkt.,
4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
5. Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała
kolejno najwyższą liczbę punktów.
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone
zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych pierwotnie ofertach.
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IX.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą (kurierem), przesyłając lub doręczając na adres:
ICN Finanse Izabela Sobkowicz Sp. K.
ul. Związkowa 26
20-148 Lublin
Czas urzędowania firmy ICN Finanse w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
16:00.
2. W przypadku składania oferty osobiście lub pocztą, ofertę należy złożyć w zamkniętej,
nienaruszonej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na dostawę serwera aplikacyjnego”, w
nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2019 r.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki
pocztowej lub kurierskiej.
3. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania po zakończeniu postępowania.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Ceny należy podawać zgodnie
z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
do zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
4. Oferta zostanie złożona w oryginale i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę/y podpisujące ofertę.
6. Dopuszcza się używania w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń
obcojęzycznych w zakresie określonych w art. 11 Ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku
polskim ( Dz.U. nr 90, poz.999, z późniejszymi zmianami).
7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić).
Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej. Oferta
zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia
złożonej wcześniej oferty zostały zmienione.
8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu
Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez
osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zwróci Wykonawcy jego
ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę - za pokwitowaniem odbioru.
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XII.

INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia niezwłocznie po dokonaniu wyboru
Wykonawcy.
2. Umowa w sprawie Zamówienia zawarta zostaje z chwilą jej podpisania przez obie strony.
3. Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje: a) zmiany wynikające z przepisów prawa
mających wpływ na realizację umowy; b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia
z uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn; c) zmiany terminu realizacji przedmiotu
zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Zamawiającego przyczyn; d) zmiany organizacyjne
polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób
kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów
współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał
ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty
zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że
podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego
i złożonej oferty; e) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki
podatku VAT; f) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych
lub uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
techniczno- ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań
technologicznych lub użytkowych; g) w przypadku wystąpienia siły wyższej takiej jak: pożar,
powódź, wojna, strajki, działanie władz państwowych, atak terrorystyczny, które będą
odpowiednio udokumentowane. Wszelkie zmiany umowy wymagają obustronnej zgody Stron
oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII.

INFORMACJA O PODMIOTACH
W POSTĘPOWANIU

WYKLUCZONYCH

Z

UDZIAŁU

W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z nim
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.
b.
c.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d.

XIV.

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.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i bez konieczności
podania przyczyny takiej czynności.

XV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w
postępowaniu.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Tomasz Sobkowicz, e-mail:
biuro@icnfinanse.pl.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji zapytania
ofertowego wraz z załącznikami.

XVI.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
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