Gdańsk, 27.02.2017

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu:
Zdobycie przez PROCAD S.A. (Zamawiający) nowych rynków zbytu dzięki poszerzeniu
dotychczasowej oferty o innowacyjne eksperckie usługi komputerowych analiz procesów
przetwórstwa tworzyw sztucznych,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania
2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z którym Zamawiający pozyskał dofinansowanie na
mocy umowy nr WND-RPPM.02.02.01-22-0229/16, Zamawiającym zwraca się z prośbą
o złożenie oferty na oprogramowanie i sprzęt komputerowy na następujących warunkach:

Warunki postępowania ofertowego:
1. Przedmiot postępowania ofertowego: Oprogramowanie i sprzęt komputerowy (kod CPV
48000000-8), będące przedmiotem niniejszego postępowania zostały wyszczególnione
w Załączniku nr 1.
2. Licencje i gwarancje:
a. oprogramowanie wyszczególnione w zadaniu nr 1 musi umożliwiać
bezterminowe komercyjne użytkowanie (licencja wieczysta) na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
b. Sprzęt wyszczególniony w zadaniu nr 2 musi być objęty 3 letnią gwarancją
producenta.
3. Termin złożenia oferty: 8.03.2017 do godziny 16:00.
4. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie papierowej dostarczonej do siedziby
Zamawiającego w terminie wskazanym w punkcie 1, podpisanej przez osoby
upoważnione do reprezentacji Oferenta.
5. Oferta powinna być przedstawiona poprzez wypełnienie tabeli stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza inne formy
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przedstawiania oferty pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie informacje
określone w Załączniku nr 1.

6. Termin i sposób ogłoszenia wyników:
a. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania ofertowego 9.03.2017 o godzinie
13:00.
b. Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zostanie
udostępniona na stronie internetowej www.procad.pl.
c. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona w Bazie
Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej pod adresem internetowym
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
d. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże drogą mailową
uczestnikom postępowania. Na życzenie uczestnika postępowania Zamawiający
udostępni Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z
wyłączeniem załączników określonych Podrozdziale 5.2, punkt 8h, Wytycznych
dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
7. Dopuszczalne sposoby złożenia oferty: w formie papierowej dostarczonej do siedziby
Zamawiającego w terminie wskazanym w punkcie 1. podpisanej przez osoby
upoważnione do reprezentacji oferenta.
8. Termin związania ofertą: termin ważności oferty ustala się na 10.03.2017.
9. Zamawiający złoży zamówienie w terminie związania ofertą, uwzględniając zastrzeżenie
zawarte w punkcie 12.
10. Waluta oferty: Zamawiający dopuszcza składanie ofert w złotówkach oraz w Euro. Oferty
w Euro będą przeliczone na złotówki wg kursu średniego NBP z dnia złożenia
zamówienia.
11. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o
dwa kryteria:
1) cena netto,
2) okres gwarancji na sprzęt komputerowy,
przy zastosowaniu poniższej wagi tych kryteriów:
cena - 90% waga,
okres gwarancji - 10% waga.
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CENA:
Zamawiający przyjmuje cenę jako kryterium oceny ofert, przypisując jej rangę 90 pkt.
Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego
wzoru:
(C / CB x 100) x 90% = ilość punktów
gdzie:
C – najniższa cena spośród ofert,
CB – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
W przypadku ofert wyrażonych w Euro, do celów porównawczych Zamawiający dokona
przeliczenia ceny netto na złotówki po kursie średnim NBP z dnia 08.03.2017.
W przypadku gdy wszystkie oferty będą w wyrażone w Euro, Zamawiający dokona oceny
oferty bez przeliczana na złotówki.
OKRES GWARANCJI:
Zamawiający przyjmuje gwarancję na sprzęt komputerowy jako kryterium oceny ofert,
przypisując jej rangę 10 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie
następująco:
0 pkt - jeżeli Wykonawca zapewnia minimalny wymagany przez Zamawiającego okres
gwarancji określony w punkcie 2b niniejszego zapytania ofertowego.
50 pkt – jeżeli Wykonawca zapewnia dłuższy o 12 miesięcy niż minimalny okres
gwarancji określony w punkcie 2b niniejszego zapytania ofertowego.
100 pkt – jeżeli Wykonawca zapewnia dłuższy o co najmniej 24 miesiące niż minimalny
okres gwarancji określony w punkcie 2b niniejszego zapytania ofertowego.
Liczba przyznanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 10% (Wg.)
Punkty przyznane danemu Wykonawcy w ramach kryterium cena oraz gwarancja
zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie
najwyższą liczbę punktów, maksymalnie 100.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu w przypadku gdy złożone
oferty będą przekraczały założony przez Zamawiającego budżet.
13. Zamawiający nie dopuszcza realizacji częściowych.
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14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez podmioty powiązane i wymaga
dostarczenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku powiązań stanowiącego Załącznik nr 2
niniejszego zapytania ofertowego.
15. Termin realizacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone stosownym
protokołem-zdawczo-odbiorczym.
16. Termin płatności: Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
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