Kraków, 08.11.2018 r.
SKM Group Mateusz Kopacz
ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24,
40-146 Katowice
NIP: 8722200617

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 3/3.3/2018

DOSTAWA: LAPTOP
Zamówienie jest planowane w ramach Projektu:
„Stworzenie innowacyjnej platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych
wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia”
nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.03.00-24-097A/16-00
w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Nazwa i adres zamawiającego:
SKM Group Mateusz Kopacz
ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24,
40-146 Katowice
Tryb postępowania:
Dostawa
Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
08.11.2018 r.
Termin składania ofert:
od 08.11.2018 r. do 09.11.2018 r. do godz. 15.00
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup infrastruktury: LAPTOP (do kompleksowego planowania
treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia),
w ramach realizowanego projektu.
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A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: LAPTOP (1 szt.) o minimalnej konfiguracji jak poniżej:
1. Matryca: 13,3”, wykonany w technologii IPS,
2. Rozdzielczość: 4K UHD, 3840x2160,
3. Typ ekranu: dotykowy, podświetlenie LED,
4. Procesor: 4 rdzeniowy, 4.0 GHz, ósmej generacji,
5. Pamięć RAM: 8GB DDR3,
6. Dysk: 512GB SSD,
7. Grafika: zegar rdzenia: 300 - 1150 MHz, magistrala: 64/128 bit, Direct X – wersja min 10.
8. Dźwięk: wbudowane głośniki stereo i wbudowany mikrofon,
9. Łączność: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,
10. System operacyjny: TAK,
11. Dodatkowe informacje:
 zawias o zakresie odchylenia 360 stopni,
 waga max: 1,5 kg.
CPV. Kod określony we wspólnym słowniku zamówień.
 30200000-1 Urządzenia komputerowe

B. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIANIA
Nie dotyczy.

C. KRYTERIA OCENY OFERTY
1) Cena [C].
W ofercie należy odnieść się do kryterium wyboru oferty.
W przypadku, gdy Oferent pominie kryterium w ocenie zostanie przyznanych mu 0 punktów w danym
kryterium.
Kryterium CENA. Cena oferty jest łączną ceną netto za realizację przedmiotu zamówienia.

D. INFORMACJĘ

O

WAGACH

PUNKTOWYCH

LUB

PROCENTOWYCH

PRZYPISANYCH

DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
1) Cena (100% sumy punktów) – waga punktowa 10 [WC].
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E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY
1) Cena [C]
W kryterium cena można uzyskać 10 punktów w następujący sposób. Liczbę punktów uzyskanych
przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cmin / Co x 10 pkt, gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cmin – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie Warunki
udziału)
Co – cena ocenianej oferty
10 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium.
Maksymalna liczba punktów:
Suma punktów: [C] x [WC] = 10 x 10
Suma punktów: 100 PKT

F. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Termin składania ofert upływa w dniu: 09.11.2018 r. o godz. 15.00.
2) Sposób składania ofert:
 Elektronicznie na adres: izabela.wegrecka@skmgroup.pl
 lub w wersji papierowej pod adresem: ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24, 40-146
Katowice lub: ul. Starowiślna 18/6, 31-032 Kraków
3) Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany
adres mailowy lub ww. adresy.
4) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane.

G. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1) Maksymalny termin realizacji zamówienia (umowy): 16.11.2018 r. (dostarczenia i odbioru
zamówienia),
2) Maksymalna data wystawienia faktury (końcowej): 16.11.2018 r.
3) Maksymalna data płatności: 16.11.2018 r.

H. INFORMACJĘ NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
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
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wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia
/nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie
będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 1 Oświadczenia).

I. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
1) Nie ma konieczności zawierania umowy (wystarczające jest potwierdzenie złożenia
zamówienia w dowolnej formie i/lub faktura, rachunek, czy też inny dokument księgowy o
równoważeń wartości dowodowej),
2) Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartego
zamówienia (umowy) z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
3) Zmiana zamówienia (umowy) jest możliwa, jeżeli obie Strony wyrażą na nią zgodę, jedynie
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.

J. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oferta musi obejmować
całość przedmiotu zamówienia.

K. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI
OCENY
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

L. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH
Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych
w zapytaniu ofertowym, zamówień uzupełniających na dostawy, polegające na powtórzeniu
podobnych dostaw.
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M. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Oferta i załącznik musi zostać złożony na Formularzu Zamawiającego (wzorach)
lub na własnym wzorze zawierającym minimalne dane i informacje określone poniżej.
2) Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Oferta musi być ważna od dnia złożenia oferty do 19.11.2018 r..
4) Brak wymienionych poniżej elementów skutkuje odrzucenie oferty:
a) Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego
lub nie zawierające minimum danych i informacji takich jak:
 Dane oferenta: Nazwa, Adres, NIP, KRS lub REGON,
 Dane kontaktowe: Imię i nazwisko, Telefon, Adres e-mail (mogą znajdować się
w mailu oferenta/stopce),
 Odniesienie do kryterium Oceny Oferty: Cena netto i brutto,
 Termin ważności oferty (minimalny): do 19.11.2018 r.,
 Data przygotowania oferty.
b) Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowym
i wymaganych w zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowo
i kapitałowych (Załącznik nr 1 Oświadczenia). Wymagane jest zaznaczenie przy każdym
oświadczeniu TAK, lub przygotowanie własne wzoru oświadczeń, czy też zawarcie
ich w treści odpowiedzi na zapytanie ofertowe o poniższych treściach:
 Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią ww. zapytania
ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty (jeśli dotyczy).
 Oświadczam/-y, iż nie jestem/-śmy powiązani z Zamawiającym osobowo
i kapitałowo (zgodnie z treścią zapytania ofertowego opisanego w pkt:
H. INFORMACJĘ NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB
KAPITAŁOWYCH).
 Oświadczam/y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są
prawdziwe.
 Oświadczam/y, iż złożona oferta na dostawę LAPTOPA spełnia minimalną
konfigurację określoną w pkt: A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
c) Oferta nie jest ważna, co najmniej do 19.11.2018 r. od dnia złożenia oferty.
d) Wymagany komplet do złożenia oferty to:
 Oferta na FORMULARZU OFERTOWYM lub wzór własny z minimalną ilością
danych i informacji zgodnie z pkt 4a powyżej,
 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIA lub wzór własny z minimalną ilością informacji
zgodnie z pkt 4b powyżej,
 Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA/PARAMETRY – zawierająca informacje
min. przedstawione w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
5) Braki wymienionych poniżej elementów niepodlegające uzupełnieniu:
a) Odniesienie się do kryteriów oceny oferty (Cena) - brak odniesienia w danym
kryterium skutkuje przyznanie 0 punktów w danym kryteriów.
6) Pozostałe braki mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą
być wykonane w terminie ważności oferty pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu
na wybór najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego
lub Wykonawcy.
7) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
8) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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N. OSOBA DO KONTAKTU
1) Imię i nazwisko: Izabela Węgrecka
2) Adres e-mail: izabela.wegrecka@skmgroup.pl
3) Telefon: +48 12 345 07 80

O. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji
do właściwej Instytucji Pośredniczącej.
4) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia
wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione
zapytanie ofertowe.
5) Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów,
realizację przedmiotu zamówienia (złoży zamówienie).

P. ZAŁĄCZNIKI
1) Formularz ofertowy – wzór,
2) Załącznik nr 1 Oświadczenia (do formularza ofertowego).
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - wzór
…………………………………
Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: Zapytania ofertowego NR 3/3.3/2018
Dane Zamawiającego:
SKM Group Mateusz Kopacz
ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24,
40-146 Katowice

W odpowiedzi na zapytanie NR 3/3.3/2018 z dnia 08.11.2018 r. przedstawiam/-y ofertę na dostawę
infrastruktury: LAPTOP (do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym
dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia), w ramach realizowanego Projektu:
„Stworzenie innowacyjnej platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz
z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia”, nr umowy o dofinansowanie
UDA-RPSL.03.03.00-24-097A/16-00, w ramach Działanie 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020:

Dane oferenta
Nazwa
Adres
NIP lub PESEL
Nr KRS lub REGON1

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail

1

Jeśli dotyczy. Jeżeli nie dotyczy prosimy napisać NIE DOTYCZY.
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Odniesienie do kryteriów OCENY OFERTY
Nazwa
kryterium

Nr

Parametr podlegający ocenie (*)
Lp.

Cena netto
[w PLN] (*)

Cena brutto [w PLN]

2

3

1
1

CENA [C]
LAPTOP
Łącznie
(SUMA)
Parametry oferty

Termin ważności oferty

19.11.2018 r.2

Data przygotowania oferty3
Podpis
Imię i nazwisko
Data
Podpis i pieczęć (jeśli dotyczy)

Załączamy do Formularza ofertowego:
1. Załącznik nr 1 Oświadczenia.
2. Załącznik nr 2 Specyfikacja/parametry (wzór własny).

2
3

Termin ważności oferty – można wpisać własny, lecz nie może być krótszy niż powyżej wskazany.
Data przygotowania oferty – w dniach składania ofert.
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Załącznik nr 2 Załącznik nr 1 Oświadczenia (do Formularza ofertowego)
…………………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIA OFERENTA

Dotyczy: Zapytania ofertowego NR 3/3.3/2018
Dane Zamawiającego:
SKM Group Mateusz Kopacz
ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24,
40-146 Katowice

W odpowiedzi na zapytanie NR 3/3.3/2018 z dnia 08.11.2018 r. przedstawiam/-y ofertę na dostawę
infrastruktury: LAPTOP (do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym
dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia), w ramach realizowanego Projektu:
„Stworzenie innowacyjnej platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz
z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia”, nr umowy o dofinansowanie
UDA-RPSL.03.03.00-24-097A/16-00, w ramach Działanie 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020:

Oświadczenia do TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego
i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje
i wyjaśnienia do przygotowania oferty (jeśli dotyczy).

TAK

Oświadczenia do WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Oświadczam/-y, iż nie jestem/-śmy powiązani z Zamawiającym osobowo
i 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

TAK
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3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) 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.
Oświadczam/-y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
Oświadczam/-y, iż złożona oferta na dostawę LAPTOPA spełnia minimalną
konfigurację określoną w pkt: A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

TAK
TAK

Podpis
Imię i nazwisko
Data

Podpis i pieczęć (jeśli dotyczy)
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