Dostawa komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem. Nr zapytania ofertowego (w
numeracji zamawiającego): Zapytanie ofertowe nr 01/04/2016
25.04.2016

Informacja o ogłoszeniu
Opis przedmiotu zamówienia
Ocena oferty
Zamawiający (beneficjent)
Informacje o wybranym wykonawcy

Informacja o ogłoszeniu
Termin składania ofert
Do dnia 16.05.2016
Nazwa zamawiającego
Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia
01/04/2016
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – ul. Kępska 12, 45-130 Opole. Sposób
składania ofert: a) w formie elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną
do reprezentacji) wysłanej na adres e-mail: ogłoszenia@alcor.pl. Dla skutecznego złożenia
oferty wystarcza, że oferta zostanie odebrana na którymkolwiek z wskazanych wyżej adresów
mailowych. b) w formie papierowej osobowej, pocztą lub przez kuriera. Za datę złożenia oferty
uznaje się datę wpływu oferty do zamawiającego – za pośrednictwem jednego ze sposobów
określonych w zadaniach poprzednich.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
ogłoszenia@alcor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marta Rokosz ogłoszenia@alcor.pl tel: 697 009 100, 77 457 98 56
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż komputerów wraz z dodatkowym
wyposażeniem – zwanego dalej Przedmiotem Dostawy. Przedmiot zamówienia po stronie
Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia
oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu
Dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz
wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w
zakresie obsługi i utrzymania Przedmiotu Dostawy zgodnie z jego specyfikacją i warunkami
eksploatacji w zakładzie Zamawiającego).
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt IT
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienie
Uzyskanie przez Zamawiającego na własność Przedmiotu dostawy w stanie gotowości i
przydatności do pracy (właściwej dla przedmiotu dostawy) w chwili zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia
Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Dostawy:
Trzy zestawy: komputer stacjonarny + mysz i klawiatura bezprzewodowa + monitor. TYP:
Komputer stacjonarny; PROCESOR CORE i3 4170 3.7GHz LGA1150 BOX lub lepszy. Płyta
główna H81 LGA1150 Wyjścia VGA+ DVI. GOODRAM DDR3 8192MB. HDD Seagate Desktop 1TB 3,5"
7200rpm. SSD SAMSUNG 120GB 850 EVO. Nagrywarka DVD SATA Wewnętrzny Czarny OEM .
MODECOM ZASILACZ FEEL 3 400 ATX 400W PFC. Bezprzewodowy zestaw klawiatura + mysz Logitech
K520. OBUDOWA I-BOX FORCE 1806 BEZ ZAS. USB/AUDIO. Monitor LCD co najmniej 21”. MS Win Pro

10 64Bit Polish 1pk DVD. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016 Home and Business.
Gwarancja 2 lata. Mysz i klawiatura bezprzewodowa lenowo MK520, monitor LCD 21-22” z

wyjściami odpowiednimi do podłączenia się do kupowanych komputerów. Trzy zestawy:
komputer przenośny + mysz bezprzewodowa. TYP: Procesor i5-5200U. RAM 4GB. HDD 500GB +
SSD 250GB (dysk HDD może być w zewnętrznej kieszeni). Ekran 15,6” co najmniej 1366 x 768 px
matowy. Karta graficzna AMD M330. Napęd optyczny DVD. Dzwięk Dolby stereo. Złącza zewnętrzne:
HDMI, czytnik kart pamięci, USB 3.0, Combo Jack 3,5 mm (audio/mikrofon), 2x USB 2.0, RJ-45,
VGA. Sieć: WLAN b/g/n i LAN 1Gb/s. Mysz bezprzewodowa. Oprogramowanie: Windows 10
Home, Office Home & Small Bussines 2016. 2 lata gwarancji. Mysz bezprzewodowa lenowo

MK520.
Kod CPV
30213100-6
Nazwa kodu CPV
Komputery przenośne/stacjonarne
Harmonogram realizacji
Nie przewiduje się podziału realizacji zamówienia na etapy. terminem końcowym realizacji
zamówienia jest termin określony w ofercie Wykonawcy. Termin ten powinien być wyrażony
w dniach roboczych liczonych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jednak
nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze
oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie uważa się za wykonane
w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot
Zamówienia, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na piśmie
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (choćby sam protokół odbioru został sporządzony w
dacie późniejszej).
Dodatkowe warunki
1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot
Zamówienia na poniższych warunkach:
a) Gwarancja obowiązuje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru
Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
b) Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wyrażony w miesiącach
kalendarzowych. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
c) Gwarancja udzielona na Przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do
otrzymywania nieodpłatnych napraw Przedmiotu Zamówienia stwierdzonych i
zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.

d) Gwarancja udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego również
do zwrotu od Wykonawcy kosztów usunięcia przez osoby trzecie wad
stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. z uprawnienia tego
Zamawiający może skorzystać, jeśli Wykonawca nie usunie tych wad w terminie 14
dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
e) Jeśli wady stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy usunąć się nie dadzą lub ich
usunięcie wymaga nadmiernych kosztów gwarancja obejmuje prawo wymiany
Przedmiotu Dostawy na nowy lub powtórnego wykonania innych czynności
składających się na Przedmiot Zamówienia.
f) Za dokument gwarancyjny Strony uznają dokument umowy zawartej w wyniku
wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania. W pozostałym zakresie do
gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy
sprzedanej.
g) Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, przy
czym rękojmia ta funkcjonować będzie według zasad przewidzianych dla rzeczy, co
do których sprzedawca zapewnił, iż są one wolne od wad.
h) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odbioru Przedmiotu Zamówienia
obarczonego wadami – w takim przypadku Zamawiający zachowuje zarówno
uprawnienia gwarancji jak i rękojmi. Decyzja o dokonaniu odbioru należy wyłącznie
do Zamawiającego. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na powyższych
warunkach powinno stanowić element oferty wykonawcy.
2. Wykonawca godzi się na to, że warunki płatności ceny zostaną określone w umowie
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z tym zastrzeżeniem, że cena nie będzie
płatna wcześniej niż przed dostarczeniem Przedmiotu Zamówienia do miejsca
wykonania zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na wskazaną
zasadę określania warunków płatności powinno stanowić element oferty Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
1. Umowa zawarta w wyniku postepowania wszczętego na skutek nieniejszego zapytania
ofertowego może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym
zakresie i przypadkach:
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek
podatku od towarów i usług dotyczących Przedmiotu zamówienia w wyniku zmian
ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., /nr
54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed
wykonaniem przez wykonawcę Przedmiotu zamówienia, po wykonaniu którego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie
wykonawcy może ulec odpowiedni zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku
zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulegnie zmianie kwota podatku
oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniając podatek od towarów i usług. Przy
czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia

wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał
Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu
wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
c) Zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te
wynikać będą przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
d) Ograniczenia Przedmiotu zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z
dotychczasowego przebiegu wykonania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.
e) Wprowadzenie prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w
przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego
przebiegu wykonywania Zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
f) Założonego przez strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy
konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu
wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana rachunku bankowego).
b) zmiana nazw teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między
Stronami.
c) Udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot
Zamówienia.
Zamówienie uzupełniające
Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków
niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielone zamówienia uzupełniające, w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z
Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilość punktów za
poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów
przyznana danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą końcową liczbę punktów. Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 80%
b) Termin wykonania zamówienia (określony w dniach roboczych) – 10%

c) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10%.
Ad. a) „Cena” zaproponowana przez wykonawcę powinna być cena brutto z rozbiciem na cenę
netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena oferty (zarówno brutto jaki i netto) ma charakter
ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu
Zamówienia.
Ad. b) „Termin wykonania zamówienia” Kryterium oceny ofert stanowi termin wykonania
zamówienia określony w ofercie Wykonawcy, wyrażony w dniach roboczych od dnia
zawiadomienia wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie dłuższy niż 15 dni roboczych od
zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku
do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w PR.
Ad. c) „Okres gwarancji” Kryterium oceny ofert stanowi okres gwarancji wskazany w ofercie
wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Warunki gwarancji zostały określone powyżej w
rubryce „Warunki udziału w postepowaniu” podrubryce „dodatkowe warunki”. Okres
gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu Zamówienia przez
zamawiającego.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustalona punktację:
a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie,
wg następującego wzoru: Cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 80%
= ilość punktów.
b) Punkty za kryterium „termin wykonania” zostaną przyznane wg następującego
wzoru: Najkrótszy termin wykonania Zamówienia/Termin wykonania zamówienia
z oferty badanej x 100 x 10% = ilość punktów.
c) Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane wg. następującego
wzoru: Okres gwarancji oferty badanej/Najdłuższy okres gwarancji x 100 x 10% =
ilość punktów.
3. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość
punktów przyznaną w danej ofercie. Za najkorzystniejsze zostanie uznana oferta, która
uzyska najwyższa końcową ilość punktów.
4. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają
zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób
równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert – dokonuje się ponownych wyliczeń,
zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

