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Suwałki, 15 grudnia 2017 roku

CEN.II.2130.6.2017
Zapytanie ofertowe
dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późniejszymi zmianami) - na podstawie art. 4 pkt 8.
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i przeglądu cen potencjalnych
wykonawców.
I.
Informacje ogólne.
Zamawiający: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400
Suwałki, telefon: 87 567 03 28 lub 87 565 78 58; faks: 87 567 03 28 lub 87 565 78 58;
strona internetowa: http://www.cen.suwalki.pl/Zam0wienia publiczne
działające w imieniu i na rzecz:
Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok
NIP 542-25-42-016
II.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego nowego projektora.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
3. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
III. Termin wykonania zamówienia.
Wykonanie zamówienia w terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku do godziny 14.00.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział wykonawcy:
a) w stosunku do których nie ogłoszono upadłości ani nie otwarto likwidacji,
b) nie posiadają zadłużeń w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych,
c) nie posiadają zadłużeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłat składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Oferta nie spełniająca warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.
V. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Szczegółowy opis (parametry techniczne i gwarancja) na załgczniku nr 1,
2. Wypełniony i podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli
formularz ofertowy na załgczniku nr 2,
3. Oświadczenie na załgczniku nr 3.
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i ich
ranga procentowa
Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona stosując poniższe kryteria:
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1. Pierwszym kryterium wyboru oferty jest cena (waga: 80 pkt). Oferta z najniższą ceną
otrzyma 80 punktów. Pozostałe po matematycznym przeliczeniu proporcjonalnie
mniej.
najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 80 = ilość punktów badanej oferty
cena brutto badanej oferty
2. Drugim kryterium wyboru oferty jest „gwarancja" (waga: 20 pkt).
Zamawiający przyzna punkty cząstkowe, zgodnie z informacją wskazaną w załączniku
nr 1 do zapytania ofertowego (kolumna 6 - Dodatkowa punktacja). Gwarancja: 12
miesięcy - 10 pkt; gwarancja 24 miesiące - 20 pkt.
W kryterium „gwarancja" maksymalnie można otrzymać 20 punktów, które są
matematycznym przeliczeniem dodatkowej punktacji (punktów cząstkowych).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska
największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów w obu kryteriach.
VII.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Cena netto i wartość brutto w ofercie muszą być podane w złotych polskich i zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia się: Karola Górskiego, Centrum
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. M. Reja 67 B, 16-400 Suwałki, tel 87 5670328 lub
792047049, e-mail: karol.gorski(5)cen.suwalki.pl, godziny urzędowania: poniedziałek
8.00-10.30.
2 . Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na e-mail zamawiającego:
ceniSłcen.suwalki.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego do dnia
18 grudnia 2017 r., do godz. 15 00.
3 . Zamawiający nie zwraca dokumentów po przeprowadzonym postępowaniu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
e-mailem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IX.
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Załączniki:
- załącznik nr 1 - Szczegółowy opis (parametry techniczne i gwarancja),
- załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego,
- załącznik nr 3 - Oświadczenie.
Sporządziła:
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