Tyczyn, dnia 20 marca 2013 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/RTRP/SC/2013
dotyczące dostawy laptopa, tabletu, aparatu cyfrowego oraz PenDrive’ów na potrzeby
projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina
Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”,
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
1. Zamawiający:
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”. ul. Myśliwska 16, 36-030
Błażowa. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym
udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Jacek Kotula, tel. 17 230 55 77
2. Tytuł projektu
Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”,
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa, tabletu, aparatu cyfrowego oraz 7
pendrive’ów wg. Specyfikacji Technicznej Zamówienia (Załącznik nr 1) jako nagrody dla
uczestników konkursu na stworzenie znaku (loga) graficznego, który ma na celu zbudowanie i
wykreowanie marki „Doliny Strugu”, w ramach działania Inkubatora Instytucjonalnego
(działanie 2.5. Koszty promocji- budowanie marki, marketing) w związku z realizacją
projektu pn. „ Programu rozwoju „Sami Sobie”
w
mikroregionie „Dolina Strugu”,
realizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

4. Termin wykonania zamówienia:
1) Do dnia 5 kwietnia 2013 r. obejmująca sprzęt wg. Specyfikacji Technicznej Zamówienia
(Załącznik nr 1)
2) Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać transport zamówionego
sprzętu pod adres: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”
Biuro projektu 36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 8.
5. Warunki udziału w postępowaniu
1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.

DOLINA S TR UGU

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”
ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa
Tel.: +48 17 230 55 77
Fax : +48 17 230 12 10
e-mail: strug@intertele.pl
www.dolinastrugu.pl

Strona 1 z 13

2. Wykonawca znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia(wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu podpisując oświadczenie
stanowiące załącznik nr 3)
3. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat dostarczał sprzęt za kwotę przekraczającą
5 000,00 zł brutto (wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu podpisując
oświadczenie stanowiące załącznik nr 3)
6. Tryb udzielenia zamówienia
Zamawiający realizując niniejsze postępowanie nie jest zobowiązany stosować przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych
środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji,
transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców niniejsze
postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności – tj. skierowania zapytania
ofertowego o identycznej treści do co najmniej 3 oferentów.
7. Kryteria wyboru oferty:
1. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego (100%).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych
przyczyn, w szczególności w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę
zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
8. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana
(własnoręczny podpis) przez Wykonawcę.
3. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z
załączonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 2) zawierać będzie cenę brutto
zamawianego sprzętu.
4. Składając ofertę oferent musi przedłożyć:





DOLINA S TR UGU

wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego),
podpisane oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego),
podpisaną klauzulę antykorupcyjną (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania
parafowany wzór umowy (załącznik nr 5),
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9. Sposób i termin składania ofert
Pisemne oferty prosimy przesyłać lub dostarczyć do siedziby Regionalnego Towarzystwa
Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa w terminie do dnia
27 marca 2013 r. do godz. 14:00 z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 31/RTRP/2013.
10. Informacje administracyjne
1) Zapytanie ofertowe dostarczono bezpośrednio do trzech potencjalnych Wykonawców
oraz umieszczono je na stronie internetowej Regionalnego Towarzystwa RolnoPrzemysłowego „Dolina Strugu” www.dolinastrugu.pl
2) Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert

1.
2.
3.
4.
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Specyfikacja Techniczna Zamówienia (Załącznik nr 1)
Wzór oferty (Załącznik nr 2)
Oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr 3)
Klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr 4)
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Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera przenośnego – laptopa, tabletu, aparatu
cyfrowego oraz pendrive’ów.
1. Laptop: 1 szt.
Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
gwarancja:
Co najmniej 2 lata
osiągający wynik co najmniej 450 punktów w
teście Passmark CPU Mark
procesor:
(http://www.cpubenchmark.net/)1, wyposażony
w co najmniej 2 rdzenie, wykonany w procesie
technologicznym 40 nm lub nowszym,
pamięć RAM:

co najmniej: 3 GiB

wielkość ekranu:

co najmniej: 15,6 cala

rozdzielczość:

co najmniej 1366 × 768
384 MB pamięci, zgodna z DirectX 11, OpenGL 4.1
i OpenCL 1.1, osiągająca wydajność: co najmniej
1 GP/s (gigapiksela na sekundę), co najmniej
2 GT/s (gigatekseli na sekundę) oraz co najmniej
40 GFLOPS

karta graficzna:

dysk twardy:

o pojemności co najmniej: 320 GB

napęd optyczny:

nagrywarka DVD

oprogramowanie:

Microsoft Windows 8 lub równoważny

dodatkowe funkcje

czytnik kart pamięci, karta WiFi, Bluetooth,
wbudowana kamera

istotne złącza:

HDMI,





Karta Ethernet
dodatkowe wyposażenie:

D-Sub, USB co najmniej 2.0
Zgodna ze standardem Ethernet
Wyposażona w złącze RJ-45
torba na laptop,
mysz optyczna (interfejs USB)

1

Lista wyników testu dostępna jest pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wykonawca musi dostarczyć
sprzęt wyposażony w procesor znajdujący się na liście i osiągający wymaganą liczbę punktów lub dołączyć pisemną deklarację
osiągania wymaganej liczby punktów w tym teście wraz z zrzutami ekranu z przeprowadzonego testu.
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2. Tablet: 1 szt.
Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Gwarancja
 Co najmniej 2 lata
przekątna wyświetlacza
 co najmniej: 7 cali
technologia dotykowa
 pojemnościowa
rozdzielczość
 co najmniej: 1024 x 600 pikseli
częstotliwość taktowania
 co najmniej: 1 GHz
liczba rdzeni
 co najmniej: 2
pamięć RAM
 co najmniej: 1024 MB
obsługa kart pamięci
 microSD
interfejsy komunikacyjne
 WiFi
 micro USB
 Bluetooth
aparat fotograficzny z tyłu
 o rozdzielczości co najmniej: 3
Mpix
system operacyjny
 Android 4.0 lub równoważny
dominujący kolor obudowy
 czarny
akcesoria
 ładowarka stacjonarna
dodatkowe funkcje i wyposażenie
 funkcjonalność multi-touch
 odtwarzacz multimedialny
 wbudowany mikrofon
3. Aparat cyfrowy: 1 szt.
Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Gwarancja
 Co najmniej 1 rok
matryca (przetwornik)
 O rozdzielczości co najmniej 16
megapikseli
rodzaj obsługiwanej pamięci
 Secure Digital
zewn.
Dołączona karta pamięci
 O pojemności co najmniej 4 GiB
zoom optyczny
 Co najmniej 5 x
wymagany zakres ogniskowych
 od 28 do 140 mm (lub szerszy
obiektywu wyrażony jako
zakres ogniskowych, przy czym
ekwiwalent ogniskowych dla filmu
dolna wartość zakresu nie może być
35 mm
większa niż ekwiwalent 28 mm)
jasność obiektywu (wartość
 2,8 F (lub mniej) dla najkrótszej
przysłony)
ogniskowej obiektywu
 5,9 F (lub mniej) dla najdłuższej
ogniskowej obiektywu
rozdzielczość nagrywania filmów
 HD co najmniej 720i
typ ustawiania ostrości
 autofokus
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czułość ISO




regulacja czułości co najmniej od
100 do 1600
dostępny tryb automatycznego
wyboru czułości
tak
co najmniej 3 cale




USB 2.0
nagrywanie MPEG/AVI




wbudowana lampa błyskowa
przekątna wbudowanego ekranu
LCD
interfejs
dodatkowe funkcje i wyposażenie
4. PenDrive: 7 szt.

Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Pojemność
 Co najmniej 16 GB
Gwarancja
 Co najmniej 3 lat
Konstrukcja
Szybkość zapisu [MB/s]
Szybkość odczytu [MB/s]
Podłączenie do komputera
Kolor
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Wysuwane złącze USB
Otwór na smycz
Co najmniej 5
Co najmniej 10
USB 2.0
Czarny
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Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
--------------------------Miejscowość i data
----------------------------Pieczęć firmowa

OFERTA WYKONAWCY
Ja, niżej podpisany

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):

Nazwa
Adres siedziby
NIP
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 31/RTRP/2013 dotyczące realizacji zadania: dostawy
komputera przenośnego – laptopa, tabletu, aparatu cyfrowego oraz pendrive’ów dla
Regionalnego Towarzystwa Rolno – Przemysłowego “Dolina Strugu” w związku z realizacją
projektu pn. „Wieloaspektowy Program Rozwoju w mikroregionie „Dolina Strugu”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Składam ofertę na dostawę w/w sprzętu za poniżej przedstawioną cenę:
L.p.

Zakres usługi

Cena
netto

Cena
brutto

Cena za całość dostawy

1

1
2
3
4

Dostawa sprzętu:
 Komputer przenośny – laptop -1 szt.
 Tablet- 1 szt.
 Aparat cyfrowy – 1 szt.
 Pendrive - 7 szt.
Ceny jednostkowe
Komputer przenośny – laptop
Tablet
Aparat cyfrowy
PenDrive

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.
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Oświadczam, że oferta spełnia warunki określone w pkt. 5 Zapytania ofertowego.
Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia
ofert.
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania
umowy w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty,
następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4)
2. Podpisaną klauzulę antykorupcyjną (Załącznik nr 5)
3. Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 6)

………………………………………………
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3– Wzór oświadczenia Wykonawcy
---------------------------Miejscowość i data
---------------------------------Pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
Oświadczam, że:
1. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji oraz nie ogłosiłem upadłości.
3. W okresie ostatnich trzech lat dostarczyłem sprzęt za kwotę przekraczającą
5 000,00 zł brutto

miejscowość, data
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Załącznik nr 4
--------------------------Miejscowość i data
----------------------------Pieczęć firmowa

Klauzula antykorupcyjna
Oświadczam, że nie oferowałem ani nie dawałem żadnych korzyści majątkowych w celu
wpłynięcia na postępowanie/a o udzielenie zamówienia/zamówień publicznego/ych
nr 31/RTRP/SC/2013 w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami
Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy lub wynik takiego postępowań/nia w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi
obyczajami oraz, że nie brałem udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach
pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie/a o udzielenie
zamówienia/zamówień publicznego/ych lub wynik takiego postępowań/nia
w sposób
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

miejscowość, data
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Załącznik nr 4
UMOWA NR ……
zawarta
pomiędzy

w

zwanym dalej Dostawcą,
a
Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym „Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa,
ul. Myśliwska 16,
reprezentowaną przez:
1. Marka Ząbka – Prezesa Zarządu
2. Janusza Skotnickiego – członka Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym.
§1
Strony oświadczają że Umowa została zawarta w wyniku postępowania konkursowego.
§2
1.

Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Zamówieniem”, jest dostawa laptopa, tabletu,
aparatu cyfrowego oraz PenDrive’ów wg Specyfikacji Technicznej Zamówienia,
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy:

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt o którym mowa w ust. 1, pod adres:
ul.Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn. Dostawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie o
terminie dostarczenia na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem ich
dostarczenia jednak nie później niż na 2 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 3.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: do dnia 5 kwietnia 2013 roku
4. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Techniczną
Zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
§3
1. Za realizację Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………… zł.
brutto (słownie: ……………………………………………………………………………… 00/100).
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Dostawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą
wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym
mowa w § 4 ust. 1, bez zastrzeżeń. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury
jest: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”
36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16.
3. Faktura zostanie wystawiona w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy będzie
oryginałem, a drugi kopią.
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4. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
Dostawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
§4
1. Po zrealizowaniu Zamówienia - w terminie do 7 dni – zostanie sporządzony protokół
odbioru Zamówienia, podpisany przez Dostawcę i Komisję Odbioru składającą się z
przedstawicieli Zamawiającego.
2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) wykaz i liczbę dostarczonego sprzętu
2) dzień i miejsce odbioru Zamówienia,
3) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad
w realizacji Zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Dostawcy do usunięcia wad w terminie
określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
ust. 1. Stwierdzenie przez Komisję Odbioru usunięcia przez Dostawcę wad będzie
stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń
§5
Dostawca oświadcza, że sprzęt i oprogramowanie, o których mowa w § 2 ust. 1 są fabrycznie
nowe, sprawne technicznie, spełniają warunki techniczne i gwarancji, określone w Załączniku
nr 1 do Umowy i zostały przetestowane przed ich dostarczeniem Zamawiającemu.
§6
1. Dostawca nie może powierzyć realizacji Zamówienia innym podmiotom bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1, za
działania lub zaniechania podmiotów, którym Dostawca powierzył realizację
Zamówienia Dostawca odpowiada jak za własne.
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
ust. 1.
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2. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Dostawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, licząc od dnia
upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
§8
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………
2) ze strony Dostawcy: …………………………………..………
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§9
Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 11
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 12
Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron.
§ 13
Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacji Technicznej Zamówienia
§ 14
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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