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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nr sprawy: ZO/2/SEK/2019 

 

I. Zamawiający: Ediparts Automat Edyta Nowacka  

 Zaprasza do złożenia oferty na - zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego.  

1. Komputer - 3 szt.,  

Parametry:  

Pax M70 Pure Black v2 

Napęd DVD RW LG GH24NSD1 wewnętrzny black bulk SATA (bez soft) 

500GB Samsung 960 Evo MZ-V6E500BW 

Oprogramowanie Windows 10 Home 64Bit Polish 1-pack OEM 

Płyta Gigabyte GA-Z370-HD3 /Z370/DDR4/SATA3/M.2/USB3.0/PCIe3.0/s.1151/ATX 

Intel Core i5-8400, 2.80GHz, 9MB, BOX 

Grafika Intel® UHD Graphics 630 

Pamięć DDR4 G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 1,35V 

Zasilacz be quiet! Pure Power 10 600W CM 120mm 80+Silver 

Dysk SEAGATE ST1000DM010 BarraCuda® 1TB 64MB SATA III NCQ 

 

2. Monitor LED - 3 szt., 

Parametry:  

Parametry - Rodzaj podświetlania:LED 

Przekątna ekranu ("):27 

Rozdzielczość natywna:1920×1080 

Typ matrycy:TN 

Powłoka matrycy:matowa 

Proporcje obrazu:16:9 

Częstotliwość odświeżania (Hz):60 

Kąt widzenia w pionie (stopnie):178 

Kąt widzenia w poziomie (stopnie):170 

Szerokość produktu z podstawą (cm):64.2 

Waga z podstawą (kg):8.2 

Szerokość produktu (cm):64.2 

Wysokość produktu (cm):35.09 

Głębokość produktu (cm):39.1 

Waga produktu (kg):6.5 



Waga (z opakowaniem):10 [kg] 

Standard VESA:100 x 100 

Technologie:HDCP 

Rozmiar plamki (mm):0.31 

 

3. Ekran elektryczny 150’ - 1 szt., 

Parametry: Elektryczny; Wys. 187 cm, szer. 332 cm,; Format 16:9. 

  

4. BenQ Uniwersalna torba na projektor  - 1 szt., 

Parametry: Wymiary: 312 x 104 x 244mm. 

 

5. Wskaźnik - 1 szt.,  

        Parametry: bezprzewodowy 2,4 GHz; USB; Zasięg 30 m; wskaźnik laserowy. 

 

 lub o parametrach równoważnych, niegorszych niż opisane powyżej. 

       
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert 

dokonania zmian w treści zapytania ofertowego bez podania przyczyny.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia, unieważnienia prowadzonego 

postępowania w trybie zapytania ofertowego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez 

wyboru żadnej oferty.  

5. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub  

b. została złożona przez podmiot: 

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez 

beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub  

- powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w 

art. 43a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2018 poz. 311), 

lub 

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo 

lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. 2018 poz. 311), jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w 

sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji. 

6. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a. zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub  

b. została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w 

wezwaniu do złożenia tych ofert. 

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

a) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych 

wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,  



b) Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a 

wykonawcą, polegające na: 

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

- 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; 

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

c) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

d) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

9. Termin realizacji zamówienia: do 15.02.2019 r. W szczególnych przypadkach, kiedy 

termin realizacji jest dłuższy od wskazanego, Wykonawca powinien uzasadnić z czego 

wynika dłuższy termin realizacji zamówienia.    

10. Miejsce dostawy i instalacji wszystkich elementów wymienionych w pkt 1 - miejsce 

realizacji projektu - adres inwestycji ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn.  

11. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowej informacji o przedmiocie zamówienia pod 

adresem: Ediparts Automat Edyta Nowacka, ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn, 

tel.: 695-182-828 Pan Krzysztof Hernik, fax.: +48 22 729 97 77,  

e-mail.: ediparts@ediparts.pl   

12. Kryteria oceny ofert:  

a. Cena mebli (C) - 60% - 60 pkt,  

Cena wykonania zamówienia - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Dla celów porównawczych 

przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, (60pkt) oferty następne 

będą oceniane wg wzoru: C = [Cmin./ Cbad.] x 60pkt 

gdzie: 

C - liczba punktów za cenę ofertową 

Cmin. - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

Cbad. - cena oferty badanej 

Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

 

b. Gwarancja jakości (G) - 40% - 40 pkt. 

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesiące.  

Oferty w kryterium  okres gwarancji będą oceniane w następujący sposób:  

1. Jeżeli zostanie zaoferowany 12 miesięczny okres gwarancji oferta otrzyma 20 

pkt.,  

2. Jeżeli zostanie zaoferowany 24 miesięczny okres gwarancji oferta otrzyma 30 

pkt.,  

3. Jeżeli zostanie zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji oferta otrzyma 40 

pkt.,  

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji.  

W przypadku gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu 
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gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu 

gwarancji tj. 12 miesiące i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 20 pkt., 

(dwadzieścia) punktów za to kryterium. 

W przypadku gdy Wykonawca wpisze inny okres gwarancji niż wymagany przez 

Zamawiającego, do obliczeń w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji 

zaokrąglając go w dół (do 12 lub 24 lub 36 w zależności od bliższej wartości). 

W przypadku kiedy Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji  

poniżej 12 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach. W 

przypadku gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach np. 36,5 miesięcy 

zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w 

dół. 

W przypadku podania okresu gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty 

czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z zapytaniem 

ofertowym. 

  Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

 

Łączna punktacja oferty zostanie wyliczona według wzoru: 

W = C + G  

W - łączna punktacja oferty badanej 

C - punktacja według kryterium ,,Cena wykonania zamówienia” oferty badanej, 

 

G - punktacja według kryterium ,,Okres gwarancji jakości” oferty badanej.  

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do   

            drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału  

            w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz   

            przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okresu gwarancji i rękojmi, tj.:  

            uzyska największą ilość punktów. 
 

13. Warunek udziału w postępowaniu, w trybie zapytania ofertowego, jaki powinien zostać  

spełniać wykonawcy, danych części zamówienia w zakresie dokumentów związanych z 

realizacją zamówienia:  

a. Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2,  

b. W celu potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Zamawiający wymaga 

następujących dokumentów:  

- Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem, doświadczeniem i 

posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności, czego 

dowodem będzie przedstawienie odpisu z właściwego rejestru Sądowego albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub NIP, lub 

REGON. 

- Gwarancja jakości.    

 

14. Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli na wykonane usługi, dostawy, gwarancji na 

okres minimum 12 miesięcy. 

15. Załącznikiem do zapytania ofertowego - załącznik nr 3 - jest dokument w zakresie - Istotnych 

Postanowień Umowy, z którymi to zapisami powinien zapoznać się Wykonawca, gdyż 

zostaną one zawarte w treści późniejszej umowy.  

16. Sposób przygotowania oferty:  

 ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub 

komputerze, nieścieralnym atramentem,  



 złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący 

do parametrów zamówienia wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty 

(netto oraz brutto), warunki gwarancji, maksymalny czas realizacji - wzór formularza 

ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania,  

 Oferta powinna skład się z: 

- formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1,  

- oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2,  

- dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu wraz z dokumentami 

wymienionymi w pkt 13b.    

 Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku 

składania ofert za pośrednictwem wysyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje termin 

wpływu oferty do siedziby firmy.  

 W przypadku przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, ofertę należy umieścić w 

zabezpieczonej kopercie i opisać w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, 

nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją, jakiego urządzenia dotyczy oferta cenowa.  

 Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wycofać swoją ofertę, o czym 

zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego.  

17. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres minimum 30 dni od daty złożenia oferty.  

18. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

19. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub powtórzyć proces zbierania ofert. 

20. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2019 r., do godziny 1500 w 

formie pisemnej (osobiście, listownie, bądź mailem) na adres: Ediparts Automat Edyta 

Nowacka, ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn, e-mail.: ediparts@ediparts.pl  

21. Finansowanie z funduszy strukturalnych 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są elementy będące składową projektu pn.: 

„Regeneracja używanych części mechanicznych jako nowa innowacyjna usługa firmy 

EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka”, na które to przedsięwzięcie Zamawiający podpisał 

umowę o przyznanie pomocy w/w projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z 

wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

Właściciel firmy                     

                 EDYTA NOWACKA 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

3. Załącznik nr 3 - Ogólne istotne postanowienia umowy.  

mailto:ediparts@ediparts.pl

