
Zapytanie ofertowe nr HBRP/0370/2017

Nr POIR.01.01.01-00-0842/16-00

Informacje o ogłoszeniu

I. Zamawiający:

REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia

NIP: 9580003970

REGON: 191056699

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Bogdan, Tel.:  505 607 512

Tytuł projektu:

„Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym i kolejowym, 
które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej”

II. Tryb postępowania: 

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą 
konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

- na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

- na stronie Zamawiającego: http://www.rls.rh.pl/ w zakładce Projekty B+R

Wyniki zostaną podane na stronie Zamawiającego: http://www.rls.rh.pl/ w zakładce Projekty B+R

III. Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać do końca dnia 15.08.2017 na adres: p.bogdan  @rls.rh.pl   z tytułem Przetarg 
HBRP/0370/2017

Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 
1.
Oferta powinna być ważna do 30.10.2017r.
Oferta musi być przekazana pocztą elektroniczną.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione elementy:
• Datę sporządzenia oferty
• Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu
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• Wartości kryteriów podlegających ocenie
• Podpis wykonawcy
• Podpisane załączniki z załączonego Formularza ofertowego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach 
obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę 
dokonującą tłumaczenia. Zamawiający wymaga tłumaczeń przysięgłych.
Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym. 

Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:
1. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w 
formularzu ofertowym, zgodnie z załączonymi wzorami pism.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na 
zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawcy nie posiadającego więcej niż 3 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań typu CAD 
(wymagane poświadczenie listem referencyjnym jako załącznik do oferty).
4. Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego.
5. Oferta została złożona po terminie.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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 w wytycznych programowych,
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.

IV. Harmonogram realizacji zamówienia

Nieprzekraczalny termin realizacji zlecenia na wszystkie stanowiska komputerowe za wyjątkiem stacji 
roboczej wynosi 15 dni roboczych od podpisania umowy. Nieprzekraczalny termin realizacji zlecenia na 
stację roboczą wynosi 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Za termin realizacji zlecenia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu 
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zamówienia wraz z pełną dokumentacją oraz podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokół 
odbioru.

V. Opis przedmiotu zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu 
komputerowego oraz fabrycznie nowego oprogramowania biurowego, które jest niezbędny do realizacji 
projektu  POIR.01.01.01-00-0842/16-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu 
komputerowego i fabrycznie nowego oprogramowania biurowego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania „Specyfikacja
przedmiotu zamówienia”.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

VI. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Pomorskie, Powiat: Wejherowski, Miejscowość: Rumia

X. Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed 
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania 
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ofertowego zostanie opublikowana:
- na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

- na stronie Zamawiającego: http://www.rls.rh.pl/ w zakładce Projekty B+R

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
Zmawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z istotnych przyczyn. Zmawiający 
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez konsekwencji prawnych i finansowych. Niniejsze
zapytanie ma formę porównania ofert, nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo 
zamówień publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

Stanowiska komputerowe mają być kompletne, gotowe do pracy po podłączeniu, a podana cena ma zawierać
transport do REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia. Systemy 
operacyjne i wszystkie niezbędne sterowniki systemowe mają być zainstalowane na komputerach, bez 
konieczności aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. 

Warunki gwarancji:
• Gwarancja na cały sprzęt komputerowy musi pochodzić od jednego dostawcy.
• Gwarancja na sprzęt komputerowy musi umożliwiać realizację działań serwisowych w siedzibie 

zamawiającego w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki, z pozostawieniem nośników 
danych w siedzibie zamawiającego.

• Gwarancja na cały sprzęt komputerowy ma wynosić przynajmniej 36 miesięcy z wyjątkiem stacji 
roboczej (punkt 5 specyfikacji).

• Gwarancja na stację roboczą (punkt 5 specyfikacji) wraz z jej wszystkimi elementami powinna 
wynosić przynajmniej 5 lat.

• Gwarancja na oprogramowanie powinna pochodzić od producenta, z prawami wykorzystania 
przeniesionymi na zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena netto za całość przedmiotu zamówienia - 70%
2) Termin realizacji zlecenia za wyjątkiem stacji roboczej - 20%
3) Termin realizacji zlecenia na stację roboczą - 10%

Ad. 1. Liczba punktów w ramach kryterium „Cena netto za całość przedmiotu zamówienia” będzie 
przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru: 
Pi=Cmin/Ci x 70% x 100.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i" w kryterium „Cena netto za całość przedmiotu zamówienia”.
Cmin – najmniejsza wartość w pozycji „Cena netto za całość przedmiotu zamówienia” ze wszystkich cen 
zaproponowanych przez oferentów.
Ci – Cena netto za całość przedmiotu zamówienia oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium "Termin realizacji zlecenia za wyjątkiem stacji roboczej - 20%" 
będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru: 
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Ti=Tmin/Ti x 20% x 100.
Podane wartości oznaczają:
Ti - liczba punktów dla oferty nr „i" w kryterium „Termin realizacji zlecenia za wyjątkiem stacji roboczej”.
Tmin – najmniejsza wartość w pozycji „Termin realizacji zlecenia za wyjątkiem stacji roboczej” ze 
wszystkich czasów realizacji zlecenia zaproponowanych przez oferentów, liczony w pełnych rozpoczętych 
dniach roboczych.
Ti – "Termin realizacji zlecenia za wyjątkiem stacji roboczej", przedmiotu zamówienia oferty nr „i”, liczony 
w pełnych rozpoczętych dniach  roboczych.

Ad. 3. Liczba punktów w ramach kryterium "Termin realizacji zlecenia na stację roboczą - 10%" będzie 
przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru: 
Ti=Tmin/Ti x 10% x 100.
Podane wartości oznaczają:
Ti - liczba punktów dla oferty nr „i" w kryterium „Termin realizacji zlecenia na stację roboczą”.
Tmin – najmniejsza wartość w pozycji „Termin realizacji zlecenia na stację roboczą” ze wszystkich czasów 
realizacji zlecenia zaproponowanych przez oferentów, liczony w pełnych rozpoczętych dniach roboczych.
Ti – "Termin realizacji zlecenia na stację roboczą", przedmiotu zamówienia oferty nr „i”, liczony w pełnych 
rozpoczętych dniach roboczych.

- punkty przyznane ofercie badanej w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane. Zamawiający po 
dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, 
podpisanie umowy.

- cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie 
koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i 
wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia

- wszelkie upusty, rabaty powinny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak, by wyliczona cena za realizację 
przedmiotu zamówienia była cena ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 
przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

XI. Wybór wykonawcy: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w terminie do 10 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przypadku gdy Oferent odstąpi od podpisania umowy, zostanie ona zawarta z kolejnym Oferentem, który 
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności otrzymał kolejną najwyższą ocenę. 

XII.  Załączniki

• Formularz ofertowy – zał. nr 1
• Specyfikacja przedmiotu zamówienia -  zał. nr 2
• Deklaracja antykorupcyjna firmy REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o.  - zał. nr 3
• "Potwierdzenie" odbioru pisma w sprawie etyki biznesowej
• Klauzula antykorupcyjna – zał. nr 4
• Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. nr 5
• Wzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego – zał. nr 6.
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