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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łódź, dnia 19 grudnia 2022 r.

ZAPYTAŃ l E OFERTOWE

l. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łódzki Wschodni
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3
Tel. 42 633 71 91

II. TRYB POSTĘPOWANIA, PODSTAWA PRAWNA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla
zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 50 00,00 zł
netto prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza
do złożenia oferty na : „Zakup ruterów sieciowych z UTM" w ramach projektu „Cyfrowy Powiat"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT - EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat o numerze
POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Określenie przedmiotu zamówienia na podstawie kodów CPV:

32 413100-2 - Rutery sieciowe

IV. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

l. Bezpłatny i nieograniczony dostęp da zapytania ofertowego dostępny jest na stronach
l
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l) https://bazakonkurencvJnosci.funduszeeuropeiskie.Rov.pl4
2) https://bip.lodzkiwschodni.pl/136,zamowienia-ponizei-130-000-00-zlotych

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

l. Przedmiotem zamówienia jest zakup Ruterów sieciowych z UTM w ilości 5 szt.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr l do Zapytania ofertowego.

2. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

l) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy,
2) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt wydany był w oryginalnych

opakowaniach wytwórcy,

3) Wykonawca zapewni instrukcję obsługi oferowanych Ruterów w języku polskim oraz
dokumentację eksploatacyjną, która powinna zawierać informację dotyczące:

a) podstawowych wymagań instalacyjnych,

b) podstawowych warunków użytkowania.

4) Wykonawca zapewni dostawę urządzeń.

5) Zaoferowane urządzenia muszą być nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych lub
odnawianych przez producenta. Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta i być przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

3. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia do specyfikacji przedmiotu zamówienia powinny być
zgłoszone przez Wykonawcę w fazie przygotowań oferty.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie
z obowiązującym prawem.

VI. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VII. TERMIN WYKONANIA UMOWY:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 30 dni od podpisania umowy.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

SPEŁNIANIAT^CH WARUNKÓW:

l. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu

z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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l) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) Wiedza i doświadczenie:

a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu
zamówienia,

3) Potencjał techniczny:

a) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

a) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Zamawiający żqda złożenia przez
Wykonawcę oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na zasadzie spełnienia/nie
spełnienia w oparciu o złożone wraz z ofertq oświadczenia.

Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. dokumentu do niniejszego zapytania ofertowego lub
dokument jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod
uwagę przy ocenie ofert albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym 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 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,
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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.

Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wraz z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 Wykonawca powinien
dostarczyć:

l. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -
załącznik nr 3;

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4,

3. Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy (jeśli dotyczy).

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

l. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej lub
elektronicznej pod rygorem nieważności.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

l) Formularz oferty-załącznik nr 2,

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -
załącznik nr 3,

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4,
4) Formularz cenowy-załącznik nr 5.
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5. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być
podpisane przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego należy
dołączyć do oferty. W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania
w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może
zostać podpisana przez wszystkich wspólników.

8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
XII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy

w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia
faktury jest podpisanie protokołu z realizacji zamówienia.
XIII. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

l. Informację dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą przez Pana Ryszarda
Lewandowskiego pod nr tel. 42 205 03 10 w godzin. 8:00 - 15:00, za pomocĘ poczty
elektronicznej info@lodzkiwschodni.pl, lub za pośrednictwem Bazy
Konkurencyjności, która dostępna jest pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/,

2. Zamawiający będzie publikował wszelkie informacje dotyczące postępowania, w tym
odpowiedzi na pytania Wykonawcy na stronach prowadzonego postępowania.

3. Wykonawcy mogą zadawać pytania poprzez stronę:

https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/, lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej info@lodzkiwschodni.pl.

XIV. MIEJSCE l TERMIN SKb\DANIA OFERT:

l. Oferta musi być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego.
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2. Oferta musi zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

3. Podpisaną przez osobę upoważnioną ofertę należy złożyć do dnia 30 grudnia 2022 r.
do godziny 10:00 w jednej z następujących form:

l) osobiście do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi - 90-113 Łódź,
ul. H. Sienkiewicza 3 , VI p. pok. 606,

2) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, która dostępna jest pod adresem
https://bazakonkurencvJnpsci.funduszeeuropeiskie.Rov.pl/,

3) listownie (poczty kurierskiej) na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113
Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3.

Oferty składane osobiście lub listownie należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem : „Zakup
ruterów sieciowych z UTM" w ramach projektu „Cyfrowy Powiat".

4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY:

l. Cena ofertowa zostanie obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się
na przedmiot zapytania.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie pominięcie
przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
za przedmiot zamówienia. Cena musi obejmować wszystkie wymagania niniejszego
zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jaki poniesie Wykonawca
z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym dostawy.

XVI. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY:

l. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
Cena -100%

2. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:
Cena netto najniższa z badanych ofert/cenę netto badanej oferty x 100

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.
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4. Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą
w postępowaniu.

XVII. INFORMAUA O WYBORZEZ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca: nazwę (firmy), siedzibę
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie przekazana do wiadomości.

XVIII. ZAWARCIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ:
l. Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą którego oferta zostanie uznana

za najkorzystniejszą.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający daje sobie możliwość zawarcia Umowy z Wykonawcą którego oferta jest
kolejna po najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.

XIX. INNE INFORMAQE:

l. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez
podania przyczyn. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od zamawiającego
jakichkolwiek roszczeń.

2. Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami
zostanie przez Zamawiającego opublikowana.

Załączniki:

l) Załącznik nr l - Specyfikacja przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty,
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu,
4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym,
5) Załącznik nr 5 - Formularz cenowy,
6) Załącznik nr 6 - obowiązek informacyjny dla zamówień poniżej 130.000,00 zł. Zasady

przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-
2020)

Zatwierdzam

NACZELNIK
Wydziału Organizacyysego

Ewa Rei
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