Końskie, dn. 21.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/RPSW.02.05
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO
FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa nr RPSW.02.05.00-260028/17) GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z zapytaniem o cenę
i zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie
NIP 6581982886
REGON 360670693
Tel: (+48) 41 375 37 66
e-mail: biuro@gekofiltration.pl
Strona internetowa: http://gekofiltration.pl
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Dariusz Młodawski, tel. (+48) 41 3753766.
I. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie
o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie rozeznania rynku w rozumieniu
zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 21.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
https://gekofiltration.pl/.
3. Kategoria/podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
4. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina Końskie, miejscowość: Kornica.
II. Warunki postępowania ofertowego
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim
2. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień
zawartych w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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2) Odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia;
c) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów;
d) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego:
a) Serwer – 1 szt.
b) Komputer – 5 szt.
2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny ze „Specyfikacją techniczną zamówienia”
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
technicznie, z tymi, które wskazane zostały w specyfikacji. Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same
lub korzystniejsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez wyższe parametry należy
rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, lepszą wydajność. Oferent, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne
i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
3. Oferent wybrany do realizacji zamówienia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt komputerowy nowy,
kompletny, sprawny.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji na serwer i komputery: 36 miesięcy.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe
Kod CPV: 30213300-8 – Komputer biurkowy
Kod CPV: 48820000-2 – Serwery
Kod CPV: 48620000-0 – Systemy operacyjne
6. Harmonogram realizacji zamówienia.
Oferent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do 30.11.2020 r. Termin wyboru wykonawcy
do 7 dni od dnia otwarcia ofert, z zastrzeżeniem, że może on ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wezwania
oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Zamawiający, w uzasadnionych okolicznościach, dopuszcza
możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o ile termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy (np. wprowadzonych obostrzeń ze względu na stan epidemii covid-19).
IV. Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu oferentów:
1) Którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć
podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO;
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.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Oferenci zobowiązani
są podpisać „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego).
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V.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów
1. Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Specyfikacja techniczna zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego).
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna:
a) zawierać pełną nazwę Oferenta, dane teleadresowe, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby
do kontaktu;
b) posiadać datę sporządzenia;
c) być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Oferta sporządzona w języku obcym składana jest wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczona przez Oferenta. W przypadku niezgodności obowiązuje wersja
w języku polskim;
d) podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym
wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. Podpis powinien być czytelny (identyfikujący
imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną.
4. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby
uprawnione do składania oferty.
VII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy:
1) W formie pisemnej (papierowej) złożyć osobiście, albo przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie,
z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta
składana w formie pisemnej – korespondencyjnie lub osobiście – powinna być umieszczona w zamkniętej
kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe
nr 9/RPSW.02.05”
lub
2) W formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gekofiltration.pl, w tytule wiadomości
e-mail wpisując: „Oferta - zapytanie ofertowe nr 9/RPSW.02.05”.
2. Termin składania ofert: do 29.10.2020 r. godz. 23:59 czasu Środkowoeuropejskiego (CET).
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. Decyduje data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz
złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.
VIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zostaną poddane ocenie punktowej, na podstawie
kryterium Cena - waga 100%.
a) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z uwzględnieniem wartości netto, brutto oraz wyodrębnionym
podatkiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena ofertowa nie będzie podlegać
waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
b) W przypadku podania ceny w walucie obcej Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokona
przeliczenia ceny w walucie obcej na złote polskie (PLN) według tabeli kursów średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
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c)

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena netto
Cena = ──────────────────── x 100
Cena badanej oferty netto

2.
3.
4.
5.
6.

Ocena zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
punktów, Zamawiający zwróci się do Oferentów o złożenie ofert dodatkowych.
IX. Formalności po wyborze oferty
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty oraz
upubliczni przedmiotową informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz warunki zmiany
umowy
1. Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu i odebraniu przez Zamawiającego bez wad Przedmiotu umowy.
2. Zamawiający, w uzasadnionych okolicznościach, dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia
z zastrzeżeniem, że termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, w razie ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania innych nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy,
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
XI. Klauzula informacyjna
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Końskich, ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie.
2. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez
Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres biuro@gwaranteko.pl
lub pisemnie na adres ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie.
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem
ofertowym nr 9/RPSW.02.05 z dnia 21.10.2020 r.
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta
Projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION
Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora
MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa
nr RPSW.02.05.00-26-0028/17).
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają
z Wytycznych i zapytania ofertowego.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO;
7. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
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a)
b)
c)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XII. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna zamówienia.
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
4. Załącznik nr 4: PassMark - CPU Benchmarks.
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