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Zielona Góra, dnia 28 listopada 2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 NR ZWiK.SP.KDZ.26.06.2017 
na dostawę  

 

„Dostawa sprzętu do obsługi oprogramowania E-BOK”. 

Zamawiający ma status Zamawiającego sektorowego. 

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 418 000,00 EURO, do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych – art. 133 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

Do udzielenia niniejszego zamówienia stosuje się „Regulamin udzielania zamówień 

podprogowych dla kwot sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie 

Sp. z o.o.”, którego postanowienia stosuje się uzupełniająco w niniejszym postępowaniu 

(dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zuk.sulecin.com.pl/) oraz 

„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020”. 

 

1. Zamawiający 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o. 

69-200 Sulęcin  

ul. Ignacego Daszyńskiego 58 

tel. +48 95 755 46 56  

e-mail: admin@zwiksulecin.pl 

www.zwiksulecin.pl  

2. Tryb zamówienia 

Zapytanie ofertowe - to tryb udzielenia zamówienia, polega na zwróceniu się do co 

najmniej trzech podmiotów z wnioskiem o złożenie oferty wykonania zamówienia.  

Ponadto zamawiający opublikuje zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności pod 

adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Oferty mogą składać 

wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 

 

3. Kategoria ogłoszenia 

Dostawa  

 

4. Opis Przedmiotu Zamówienia  

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania dla Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. w ramach projektu: „Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności 

świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów 

województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, 

sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, realizowanego 

w ramach Osi priorytetowej nr 2 – Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa 
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informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty 

realizowane poza formułą ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

 

Celem ww. programu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, 

przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie 

usług gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa 

wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego 

umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym. 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie 

spółka z o. o. nw. sprzętu: 

1. Serwer bazy danych – 1 szt., 

2. Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 szt., 

3. Oprogramowanie do backupu – 1 szt., 

4. Szafa RACK – 1 szt., 

5. Dysk sieciowy NAS (serwer plików) – 1 szt., 

6. Urządzenie UTM – 1 szt., 

7. Zasilacz awaryjny (UPS) – 1 szt. 

 

Przedmiot zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 Opis 

Przedmiotu Zamówienia.  

5. Kod CPV 

48.82.00.00-2 – Serwery 

48.00.00.00-8  – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne         

6. Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: lubuskie,  Powiat: sulęciński, Miejscowość: Sulęcin 

7. Upublicznienie zapytania ofertowego  

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wysłane do 3 Wykonawców oraz opublikowane  

w Bazie konkurencyjności pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

 

8. Miejsce i sposób składania ofert 

Sposób przygotowania i  składania oferty 

1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

     3. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w kopercie 

opisanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o.,                         

69-200 Sulęcin, ul. Ignacego Daszyńskiego 58, nazwa i adres Wykonawcy wraz z 

dopiskiem  „Oferta w postępowaniu nr ZWiK.SP.KDZ.26.06.2017 - Dostawa sprzętu 

do obsługi oprogramowania E-BOK” 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

6. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
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Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sulęcinie, przy ul. Ignacego 

Daszyńskiego 58, w pok. 3  w nieprzekraczalnym terminie: 

- do dnia 29.12.2017 do godz. 15.00. 

Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert  

9. Opis warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału 

w postępowaniu: 

1) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał kadrowy niezbędny do 

wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać 

następujące warunki: 

- wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną 

dostawę sprzętu komputerowego, o wartości 40 000 zł netto. 

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć wykaz zrealizowanych dostaw sprzętu komputerowego, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te 

zostały wykonane należycie. 

UWAGA: 

Zamawiający wyklucza przedkładanie użyczonego doświadczenia w celu potwierdzenia 

spełniania powyższego warunku. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a)    jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

11. Wykluczenia  

 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, nie może być udzielone 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe 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: 

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, 

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. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. 

powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. 
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3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć 

w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. 

Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. 

4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym 

postępowaniu. 

5. Zamawiający wykluczy z postepowania  Wykonawców którzy nie spełniają 

warunków, o których mowa w § 9  Regulaminu udzielania zamówień 

podprogowych dla kwot sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Sulęcinie Sp. z o.o. 

 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

12. Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

 

   Cena (C)             – 95 %  

              Okres gwarancji (G) – 5 %  

1. Kryterium „Cena”: 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.  

Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 95 punktów, a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejszą, według wzoru: 

 

 

 C = C min x 100             

                __________      x 95% 

                      C b  

gdzie                                                                       

C min  (zł) – najniższa cena brutto z ocenianych ofert  

         Cb (zł) – cena brutto badanej oferty  

 

2. Kryterium „Okres gwarancji” 

Okres gwarancji 

Ocenie podlega okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na serwer. 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy. 

 

Okres gwarancji należy określić w formularzu oferty w miesiącach, w liczbach 

całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, 

Zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej. 
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W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na serwer dłuższy niż 60 

miesięcy, Zamawiający, w celu obliczenia punktów, przyjmie okres 60 miesięcy. 

W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola 

określającego długość okresu gwarancji na serwer będzie to równoznaczne z 

udzieleniem 48 miesięcznego okresu gwarancji. Oferta będzie traktowana jako ważna 

nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie 

innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty. 

 

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z 

wzorem: 

             Gb 

G =      ___       x 100 x 5% 

             Gn 

gdzie: 

Gb– okres gwarancji na serwer oferty badanej 

Gn– najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na serwer, jednak nie więcej niż 60 

miesięcy 

Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

warunki postawione w niniejszej SIWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 

(P) stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G 

gdzie:    

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena” 

         G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji” 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. 

 

14.  Termin związania z ofertą:  

            -  30 dni. 

15. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 

do niniejszej IDW. 

2. Wykaz wykonanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego 

Załącznik nr 2 do niniejszej IDW, łącznie z dokumentami potwierdzającymi, że 

usługi te zostały zrealizowane należycie. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3. 

4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu    

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 
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6. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (ważność 6 miesięcy) lub 

dokument elektroniczny odpowiadającego w swojej treści odpisowi aktualnemu  

z KRS albo aktualne potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji. 

 

16. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zawarł 

umowę na warunkach zawartych we wzorze umowy.  

17. Jeżeli Wykonawca nie złoży z ofertą wymaganych pełnomocnictw, dokumentów  

i oświadczeń  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu albo 

złoży je wadliwe lub niekompletne - Zamawiający jednokrotnie wezwie, w 

wyznaczonym przez siebie czasie,  do ich złożenia, uzupełnienia bądź poprawy. 

18. Warunki zmiany umowy 

         Warunki zmiany umowy zawarte są we wzorze umowy. 

19. Upublicznienie informacji o wyniku postepowania 

Informację o wyniku postepowania Zamawiający upubliczni w bazie konkurencyjności 

pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/oraz powiadomi 

elektronicznie pocztą e-mail wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 

 

Załączniki:    

1.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 

2.  Wykaz dostaw zrealizowanych osobiście przez Wykonawcę – Załącznik nr 2 

3.  Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia   z postępowania – Załącznik nr 3 

4.  Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 4 

5.  Wzór umowy– Załącznik nr 5 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

