Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kielce, dnia 26.09.2016 r.
Zapytanie ofertowe nr RR/2/2016
z dnia 26.09.2016 r.
dotyczy realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(ŚOWES)”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I.

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Caritas Diecezji Kieleckiej,
ul. Jana Pawła II 3,
25 – 013 Kielce,
KRS 0000198087,
NIP 657-038-94-52,
zwana dalej Zamawiającym;

II.

Określenie trybu zamówienia

Niniejsze zamówienie zostaje dokonane zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2010 opisaną w „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10 kwietnia
2015 r.

III.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego celem
wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej ŚOWES w Busku-Zdroju, w ramach
realizowanego projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(ŚOWES)” w
zadaniu nr 1 „Uruchomienie i funkcjonowanie Biura Głównego ŚOWES (01.09.2016 – 31.08.2019)”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pełni rolę Instytucji
Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014-2010.
Termin ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego 26.09.2016 – 03.10.2016 r.
IV.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa następujących elementów wyposażenia sprzętu komputerowego o specyfikacji nie gorszej
niż podano poniżej.
4.1.

Właściwości zamawianego sprzętu:

BIURO GŁÓWNE ŚOWES - wyposażenie do INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPOŁECZNEJ
Komputer stacjonarny z oprogramowaniem o następujących parametrach minimalnych, 4 szt.
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Procesor: dwurdzeniowy, taktowanie co najmniej 2,6 GHz,

Pojemność zainstalowanego dysku: min. 500 GB

Pamięć: min. 2,0GB RAM

Karta dźwiękowa i graficzna: zintegrowana

Napęd optyczny: DVD +/-RW

Karty sieciowe: min. LAN 1x RJ45

Gwarancja: min. 24 m-ce,

Monitor: LCD 21", rozdzielczość 1920x1080, czas reakcji krótszy niż 5ms, jasność (Cd/m2)
200, kontrast 10 000 000:1, kąty widzenia 90/65

W zestawie: myszka i klawiatura,

Oprogramowanie: antywirus, pakiet Office

System operacyjny: Windows 7, Windows 10

Inne: min 2 x USB, HDMI, VGA,
Warunki gwarancji zezwalają użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i
dołączanie dodatkowych urządzeń. Dostarczony monitor w momencie odbioru nie będzie zawierał
martwych pikseli i subpikseli.
Laptop z oprogramowaniem o następujących parametrach minimalnych, 2 szt.

Ekran: min. 15”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli

Procesor: min. 2 rdzenie, od 2.50 GHz do 3.10 GHz, 4 MB cache

System operacyjny: Windows 10 lub o zbliżonych parametrach, Windows 7

Pamięć RAM: min. 8 GB, 1600 MHz

Pojemność dysku min: 1000 GB SATA

Karta graficzna min: AMD R5 M335

Napęd optyczny: DVD-RW

Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki,

Wbudowana kamera internetowa

Łączność: Wi-Fi 802.11, Bluetooth, LAN 10/100 Mbps

Bateria: 4-komorowa, min. 2660 mAh, Li-Ion

Rodzaje wejść / wyjść: Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, Czytnik kart pamięci,
USB, LAN, HDMI, DC-in (wejście zasilania)

Gwarancja: 24 miesiące
Wielofunkcyjne urządzenie drukujące o następujących parametrach minimalnych łącznie, 1 szt.
Właściwości kopiarki:

Proces kopiowania: skanowanie wiązką lasera oraz druk elektrofotograficzny

Prędkość kopiowania cz.-b.: min. 20 str. A4 / min

Rozdzielczość: min. 600 dpi

Kopiowanie wielokrotne: do min. 99

Czas rozgrzewania urządzenia: nie mniej niż 10 s.

Zoom: min. 50 - 200% (w krokach co 1%)

Format papieru: A5 – A4

Pamięć: min. 640 MB

Pojemność kaset na papier: min. 1 kaseta na 250 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej: min. 250 arkuszy

Gramatura papieru: od 60 do 90 g/m2
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Kopiowanie dwustronne

Zużycie energii: maksymalnie mniej niż 900 W
Właściwości drukarki:

Procesor: min. RM5231 400 MHz

Prędkość drukowania: od 15 do 20 wydruków na minutę,

Język / rozdzielczość drukarki: PCL5e, PCL6

Interfejs: USB, Bezprzewodowa sieć lokalna LAN, Gigabit Ethernet

Pamięć: min. 640 MB

Protokół sieciowy: TCP/IP

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Macintosh, IBM
Właściwości skanera:

Prędkość skanowania: min. 10 oryginałów / min. (kolor) 20-25 oryginały min. (cz-b)

Rozdzielczość: 600 dpi

Rozmiar oryginału: A5 – A4

Formaty wyjściowe: tiff, pdf, jpeg

Skanowanie do wiadomości e-mail: SMTP, TCP/IP,

Adresy odbiorców: maks. 100 na zadanie

Zapisane adresy odbiorców: maks. 150
Właściwości faxu:

Prędkość modemu: min. 30 kB/s

Rozdzielczość: 200x100-200 dpi

Prędkość skanowania: min. 2 sekundy

Pojemność pamięci: min. 4 MB

Metoda kompresji: MH; MR; MMR; JBIG

Gwarancja: 24 miesiące
Telefon o następujących parametrach minimalnych, 1 szt.:





System głośnomówiący
Identyfikacja abonenta Wywołującego
Książka telefoniczna
Elektroniczna regulacja głośności słuchawki, systemu głośnomówiącego oraz dzwonka

Okablowanie / stworzenie wewnętrznej sieci internetowej, 1 usługa
Stworzenie wewnętrznej sieci internetowej (sieć lokalna LAN) przeznaczonej do łączenia ze sobą
stanowisk komputerowych znajdujących się na małym obszarze - Inkubator Przedsiębiorczości
Społecznej z wpięciem się do istniejącej sieci ŚOWES– rysunek poglądowy pomieszczeń poniżej.
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Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej ŚOWES (wymiary w cm)
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SALA SZKOLENIOWA:
Głośniki o następujących parametrach minimalnych, 1 komplet
 Moc: min. 5W
 Częstotliwość: min. 80Hz – 20 kHz
 Drożność: min. 2-drożne
 Typ: Zestaw min. 2 szt.
 Gwarancja min. 24 miesiące

25
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Projektor multimedialny o następujących parametrach minimalnych, 1 szt.:













System projekcji: jedno-czipowy DLP
Rozdzielczość: min. 1 024 000 pixels (1 280 x 800)
Kształt panela: min. 0,65 inch
Jasność: min. 3 000 lumen
Powtarzalność koloru: min. 1 073 000 000 kolorów
Współczynnik kontrastu: min.2 000:1
High contrast ratio: min. 10 000:1
Rozmiar ekranu projekcji: od min. 30" do 300"
Odległość projekcji: 100 to 1 000 cm
Lampa: Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa
Żywotność lampy: Standardowo min. 4 500 godzin (190 W)
Sygnał wejściowy: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-60

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych, ale o parametrach nie gorszych niż w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem pkt. 4.1.

4.2.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

30.21.30.00-5 Komputer stacjonarny z monitorem
30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące
32.55.00.00-3 Sprzęt telefoniczny
30.21.31.00-6 Komputery przenośne
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32.34.00.00-8 Mikrofony i głośniki
32.41.21.10-8 Sieć internetowa
4.3. Termin wykonania zamówienia
październik 2016 – listopad 2016 r.
4.4. Inne istotne warunki zamówienia
Termin płatności zgodnie z umową będzie wynosił do 30 dni i pod warunkiem posiadania środków na
rachunku bankowym projektu transzy dotacji przekazanej w trakcie realizacji lub po zakończeniu
wykonywania zlecenia przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę, rachunek po realizacji
zamówienia zgodnie z ofertą.
Wykonawca wystawi fakturę, rachunek po realizacji zamówienia zgodnie z ofertą.

V.

Przygotowanie oferty

Wykonawca, który zdolny jest do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego
realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę, zgodnie z formularzem ofertowym
(Załącznik 1).
Wykonawca powinien w ofercie podać cenę brutto zamówienia, z wyszczególnieniem ceny netto,
stawki podatku VAT. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Musi być podpisana przez
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osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym
podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach
określonych w ofercie Wykonawcy.
Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
Zamawiający dopuszcza złożenia przez jeden podmiot oferty częściowej.
VI.

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 03.10.2016 r. z dopiskiem: „Sprzęt ŚOWES”.
Oferty można składać:

osobiście w biurze zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16, Plac Panny Marii 1, 25-010 Kielce,

listem poleconym/kurierem na adres biura zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Panny
Marii 1, 25-010 Kielce;
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. O
zachowaniu terminu złożenia oferty, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu oferty do biura
zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach.

VII.

Informacje na temat zamówienia

Ewentualne informacje udzielane są przez ks. Stanisława Słowika – koordynatora projektu ŚOWES:

telefonicznie, pod numerem (41) 344-67-28, wew. 228,

e-mailowo pod adresem: kielce@caritas.pl;

VIII. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o
następujące kryteria:

Pozostałe oferty, które nie spełniają minimalnych warunków będą rozpatrywane negatywnie, co
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

IX.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej
wymienionym wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej
kryteria wyboru - oceny oferty. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w
niniejszym zapytaniu podlega odrzuceniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jego oferty w ciągu 5 dni roboczych od daty
zakończenia przyjmowania ofert.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od podpisania umowy,
Zamawiający będzie mógł wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
X.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym, tj.
Caritas Diecezji Kieleckiej oraz partnerami w projekcie „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej”, tj. Fundacja Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskie Centrum Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
wymienionych wcześniej podmiotów oraz osobami wykonującymi w imieniu tych podmiotów
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo
lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadanie co najmniej 10% akcji lub udziałów;

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej,
potencjalny wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania
wskazanych wyżej powiązań (załącznik nr 2).

..............................................................
miejscowość i data

.........................................................................
Pieczęć i podpis Zamawiającego
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym
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Załącznik nr 1
Dot. postępowania nr: RR/2/2016 z dnia 26.09.2016 roku

OFERTA
Ja/My niżej podpisani ............................................................................................................................
z siedzibą w: ............................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę na dostawę sprzętu multimedialnego i biurowego celem wyposażenia
Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej ŚOWES w Busku-Zdroju, w ramach realizowanego
projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(ŚOWES)” w zadaniu nr 1
„Uruchomienie i funkcjonowanie Biura Głównego ŚOWES (01.09.2016 – 31.08.2019)”.
Oferujemy wykonanie zamówienia o specyfikacji nie gorszej niż podano w zapytaniu ofertowym:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa pozycji z cennika
Komputer stacjonarny z
oprogramowaniem
Laptop z
oprogramowaniem
Wielofunkcyjne urządzenie
drukujące
Stworzenie wewnętrznej
sieci internetowej
Projektor
multimedialny
Głośniki
Telefon

Liczb
a

Cena
jednostkowa
(netto)

Stawka Razem (brutto)
podatku
VAT

4 szt.
2 szt.
1 szt.
1
usługa
1 szt.
1 kpl.
1 szt.
Suma

Okres związania ofertą: 60 dni.
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

.........................................................
miejscowość i data

....................................................................................
Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2
Dot. postępowania nr: RR/2/2016 z dnia 26.09.2016 roku
………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy

…………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………
adres Wykonawcy
………………………………………………………
NIP Wykonawcy
………………………………………………………
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ
Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym
tj. Caritas Diecezji Kieleckiej (ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce) oraz partnerami w projekcie
„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(ŚOWES)”, tj. Fundacja Centrum Europy
Lokalnej (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B, 25-380 Kielce) oraz Świętokrzyskie Centrum Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej (ul. Żelazna 22, 25-014 Kielce).
Nie posiadam powiązań między Zamawiającym oraz partnerami projektu lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub partnerów projektu lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub partnerów projektu czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………
podpis Wykonawcy

