
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

01-07-2019

Termin składania ofert

12-07-2019

Numer ogłoszenia

1193081

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „OFERTA CENOWA – WUP.XVA.322.156.MBi.2019”, przesyłając na
adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, hol główny- parter
(Kancelaria Urzędu), w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 14:30.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia. Zamawiający w miarę możliwości udzieli Wykonawcy odpowiedzi dot. przedmiotu
zamówienia. W sytuacji udzielenia wyjaśnień przez Zamawiającego, ich treść wraz z odpowiedzią
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
udzielenia odpowiedzi na wybrane pytania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W zakresie proceduralnym Marcin Białowąs, lub osoba zastępująca: e-mail: przetargi@wup.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawy laptopów w podziale na zadania, szczegółowo określone w załączniku do niniejszego
ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia
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Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego dla pracowników Instytucji
Pośredniczącej dla PT RPO WZ oraz PT PO WER

Przedmiot zamówienia

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w podziale na 2 zadania, szczegółowo określone w
załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia Zadanie nr 1 finansowane jest z PT RPO WZ oraz PT POWER.
Zadanie nr 2 finansowane jest z Funduszu Pracy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Zapytanie wraz z załącznikami w wersi edytowalnej

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Katalog zmian został okrełsony w Załaczniku nr 4 (Projekt umowy), tj.
§ 7.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym poniżej w ust. 3.
3. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany modelu/asortymentu/podzespołów lub jego
elementu, w przypadku braku dostępności lub trudnością w dostawie. Zaoferowany nowy
model/asortyment/ podzespół lub jego element, nie może być o parametrach gorszych niż
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wskazany przez Wykonawcę oraz zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, wymagających wprowadzania aneksu do umowy,
informacje zawarte w § 2.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, jakie Wykonawca winien załączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany Formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru Załącznik od nr 1 do nr
2 Zapytania ofertowego,
b) jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawiona do
reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument
pełnomocnictwa; w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza,
c) Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 9 (konflikt interesów Formularz nr 3 do zapytania
ofertowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zadanie nr 1:
2. Zasady oceny ofert:
1. Kryterium nr I- Cena – 60 %- max. 60 pkt.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z
wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena oferowana brutto
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt.
cena oferty badanej brutto
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty
cenowej. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy
w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.
2. Kryterium nr 2: Termin gwarancji i rękojmi – waga- 35% - 35 punktów
Punkty za w/w kryterium zostaną przyznane w skali punktowej do 35 pkt. w oparciu o poniższe
zestawienie:
a) Termin gwarancji i rękojmi*: 36 mc-y- 0 pkt.
b) Termin gwarancji i rękojmi*: powyżej 36 mc-y do 48 mc-y- 20 pkt.
c) Termin gwarancji i rękojmi*: powyżej 48 mc-y do 60 mc-y- 35 pkt.
* Podając termin realizacji przedmiotu umowy należy posługiwać się liczbowo pełnymi miesiącami, bez
wartości ułamkowych np.: 36, 39, 59 itp. Termin gwarancji i rękojmi nie może być dłuższy niż 60 mc-y
W przypadku nie wpisania żadnej wartości, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli minimalnego
terminu gwarancji i rękojmi tj. 36 mc-y od dnia dostarczenia przedmiotu umowy i uznania za należycie
wykonaną.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 i
złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana
Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 35 pkt.
3. Kryterium nr 3: Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy (klauzula społeczna): waga- 5 %
Niniejsze kryterium dotyczy liczby osób, którzy będą zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
do realizacji przedmiotu zamówienia, z poniższych grup:
a) Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
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rynku pracy;
i/ lub
b) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
i/ lub
c) Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
i/ lub
d) Inne osoby niż określone w pkt a), b) lub c), o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. 2019 poz. 217) lub we właściwych przepisach państw członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Punkty w zakresie niniejszego Kryterium nr 2 zostaną przyznane w następujący sposób:
□ ZATRUDNIĘ osobę/ osoby z grup wskazanych powyżej do realizacji zamówienia
- 5 punktów*;
□ NIE ZATRUDNIĘ osoby/ osób z grup wskazanych powyżej do realizacji zamówienia
- 0 punktów*.
* Należy wskazać/zaznaczyć właściwe (x lub ✔ itp.)- jeżeli dotyczy.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 i
złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana
Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 5 pkt.
W przypadku nie zaznaczenia żadnej z odpowiedzi Wykonawca otrzyma 0 pkt. Maksymalna liczba
punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 5 pkt. Zakres
deklaracji wymagany jest przez cały okres realizacji zamówienia.
Wykonawca oferty najkorzystniejszej, dla potwierdzenia powyższej deklaracji, zobowiązany będzie przed
podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu wykaz tych osób, oraz m.in.: imię i nazwisko, liczba
osób, z jakiej grupy są to osoby; informacje potwierdzające przesłanki wskazane przez Wykonawcę w
Kryterium nr 3 (klauzule społeczne) winny być możliwe do zidentyfikowania w przypadku ewentualnej
kontroli przez organy uprawnione do tego typu czynności. Oświadczenie stanowić będzie załącznik do
umowy.

Zadanie nr 2
2. Zasady oceny ofert:
1. Kryterium nr I- Cena- 60 %- max. 60 pkt.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z
wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena oferowana brutto
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt.
cena oferty badanej brutto
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty
cenowej. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium
wynosi 60 pkt.
2. Kryterium nr 2: Termin gwarancji i rękojmi- waga- 40% - 40 punktów
Punkty za w/w kryterium zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt. w oparciu o poniższe
zestawienie:
a) Termin gwarancji i rękojmi*: 24 mc-e- 0 pkt.
b) Termin gwarancji i rękojmi*: powyżej 24 mc-y do 36 mc-y- 20 pkt.
c) Termin gwarancji i rękojmi*: powyżej 36 mc-y do 48 mc-y- 40 pkt.
* Podając termin realizacji przedmiotu umowy należy posługiwać się liczbowo pełnymi miesiącami, bez
wartości ułamkowych np.: 36, 39, 48 itp. Termin gwarancji i rękojmi nie może być dłuższy niż 48 mc-y.
W przypadku nie wpisania żadnej wartości w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca
udzieli minimalnego terminu gwarancji i rękojmi tj. 48 mc-y od dnia dostarczenia przedmiotu umowy i
uznania za należycie wykonaną.
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Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi
40 pkt.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2
i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana
Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 40 pkt.
Z uwagi na przekroczenie dozwolonej ilości znaków, wszelkie zapisy dotyczące kryteriów i sposobu
oceny ofert zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE Oświadczenie na temat powiązań
kapitałowych lub osobowych:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
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
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 PO,
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.
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, w przypadku nie złożenia Oświadczenia
wskazanego w pkt 9 Zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

Adres

Adama Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914256101

Fax

914256103
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NIP

8512680829

Tytuł projektu

Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2019 r.

Numer projektu

RPZP.10.01.00-32-0004/19-00

Inne źródła finansowania

Zadanie nr 1 wspólfinansowane jest z Pomocy Technicznej PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie na lata 2019-2020 POWR.06.01.00-32-2201/18-00 | Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój.
Zadanie nr 2 finansowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.
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