Przedsięwzięcie „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”
Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Józefów, 14.07.2021
INFORMACJA O OGŁOSZENIU
na dostawę sprzętu informatycznego do realizacji kształcenia zdalnego
w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość””

1.
Zamawiający:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów
Polska
NIP 532-18-23-156 REGON 15281183
www.wsge.edu.pl

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona
wraz z załącznikami, w terminie do 22.07.2021 r. poprzez email: i.dawidowicz@wsge.edu.pl lub
pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą
rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia, a nie data nadania. Wszelkie informacje można
uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Wykonawca do oferty
dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa nowego sprzętu do wideokonferencji – 12 sztuk oraz 2 tablety
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt IT
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów oraz Polska
Cel zamówienia
Celem realizacji zadania jest wsparcie w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych w postaci zakupu
sprzętu technicznego, uatrakcyjnienie prezentacji treści podczas zajęć oraz prowadzenie zdalnych
hospitacji zajęć i zapewnienie wsparcia technicznego. W ramach wsparcia zostaną zakupione: zestaw
do wideokonferencji – 12 sztuk oraz 2 tablety do hospitowania zajęć.
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Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu informatycznego w ramach Przedsięwzięcia
„Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość” dofinansowanego ze środków budżetu państwa.
2.
a. 12 zestawów do wideokonferencji
b. 2 tablety
Długość gwarancji na sprzęt: minimum 2 lata.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 Ogłoszenia.
Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na żądanie w Biurze Projektu (05-410
Józefów ul. Sienkiewicza 4, pok. 5).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

Kod CPV
30200000-1
Nazwa kodu CPV
Urządzenia komputerowe
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w m. Józefów
Termin dostawy: VII 2021

Warunki udziału w postepowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a) Wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Wykonawcą polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli - weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2
b) Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• Są zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub
wydruku KRS.
• dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację
zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 4
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1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o
przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
2. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie
wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny
merytorycznej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, tj. oferta nie musi dotyczyć
realizacji wszystkich elementów zamówienia
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać cenę za usługę łącznie oraz ceny cząstkowe za poszczególne
pozycje oferty w kwocie netto i brutto.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Są zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
2. Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia –
weryfikowane na podstawie Załącznika nr 4.
3. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Wiedza i doświadczenie
Brak.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym
pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Brak.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i
finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy
1. Z wyłonionym Wykonawcom zostanie podpisana umowa.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących
sytuacjach:
1)
jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, są następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2)
wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;
3)
w innych przypadkach, jednak nie dłużej niż o 15 dni.
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3.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji
Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku:
1)
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w ogłoszeniu, a
wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego w
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2)
jeżeli Sprzęt określony w Formularzu cenowym przestanie być dostępny na rynku lub zostanie
wycofany z produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili składania
Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu równoważnego lub o lepszych
parametrach, spełniającego wymagania określone dla Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiający wyrazi
zgodę na dostawę Sprzętu zamiennego;
3)
pojawienia się na rynku Sprzętu nowszej generacji;
4)
pojawienia się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy.
4.
Strony są uprawnione do innych zmian Umowy niż określone w ust. 1 i ust. 2 w niżej
określonym zakresie:
1)
zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają
zastosowanie w Projekcie;
2)
innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy;
3)
zmiany Przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych,
osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych;
4)
zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy;
5)
wystąpienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w procesach biznesowych w
trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy,
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu
prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
6)
zmiany załącznika nr 3 do umowy – Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie ich aktualizacji
i dostosowania do potrzeb Zamawiającego;
7)
wystąpienie siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) w zakresie dostosowania umowy
do tych zmian;
8)
w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy albo
odstąpienia od Umowy;
9)
gdy, w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony;
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10)

działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny
ofert:
• Cena – 60 pkt
• Długość gwarancji:
2 lata - obowiązkowa
3 lata – 10 pkt
4 lata - 20 pkt.
• Serwis* na okres 2 lat – 20 pkt
* Serwis oznacza: diagnostyka i naprawa sprzętu, dostępność 24/7, dojazd do Zamawiającego w
ciągu 2 godzin, raz w roku przegląd wraz z podpisaniem protokołu po przeglądzie.

I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru
Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Cena nie może przekroczyć wartości zakładanej w projekcie.
II. W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Serwis” oferent zobowiązany jest do przedłożenia
stosownego oświadczenia.
III. W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Długość gwarancji” oferent zobowiązany jest do
przedłożenia stosownego oświadczenia, a w przypadku podpisania umowy dowodów gwarancji – kart
gwarancyjnych.

Wymagane załączniki:
1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na
realizację zamówienia (Załącznik nr 4)
5. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS
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Wykluczenia
Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przygotowaniem i 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,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 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.
Zakazuje się składania ofert cząstkowych.

