ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8
I.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 zestawów komputerowych oraz urządzenia
wielofunkcyjnego podzielony na 2 części:
Część I: Zestaw komputerowy All in one lub mini PC z monitorem - 2 sztuki;
Część II: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor (drukarka kolorowa/ faks/ skaner/
kopiarka) - 1 sztuka.

II.

Zamawiający:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

III.

Termin wykonania zamówienia:
Do 30 maja 2016 roku

IV.

Opis kryteriów wyboru oferty
Przy ocenie ofert przez Zamawiającego decyduje następujące kryterium.
cena brutto oferty - 100%

V.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Urządzenia fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane.
2. Na urządzenia Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty
dostawy do siedziby Zamawiającego.
3. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni od przyjęcia zgłoszenia.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone
na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wszelkie koszty związane z naprawą transportem od i do Zamawiającego oraz koszty
związane z ewentualną wymianą sprzętu poniesie Wykonawca.
7. Proponowane urządzenia muszą spełniać parametry podane w Załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania.
8. Dostawa do siedziby Zamawiającego (pokój 224) realizowana będzie transportem
zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko w terminie do 30 maja 2016
roku.

VI.

Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.
2. Oferta musi być złożona w 1 egzemplarzu.
3. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl
w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 roku, do godziny 10:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty
w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana
i modyfikowana przez Zamawiającego.
6. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał
usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu
(zostanie odrzucona).
7. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 14 dni od
upływu terminu zbierania ofert.
8. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
9. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
10. Płatność za prawidłowo zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi do 30 dni od
dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
12. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa zawarta z wybranym
Wykonawcą, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

VII.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Sławomir Zatorski
Tel. 32 730 68 81
VIII.

Załączniki:
Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy i parametry urządzeń
Załącznik nr 2 - Wzór umowy

