Biuro Prawne

Warszawa, 2016-12-06

ZAPYTANIE OFERTOWE
Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Karolkowa 30, 01-207
Warszawa, zaprasza do złożenia ofert na udzielenie licencji uprawniającej do
korzystania z Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami na okres 12 miesięcy
obowiązywania umowy tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000
euro prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu licencji, uprawniającej do
korzystania z Systemu Informacji Prawnej, w ramach której zostanie dostarczony,
zainstalowany i uruchomiony elektroniczny program informacji prawnej wraz z bazą
Systemu i aktualizacją przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy, tj. od 01.01.2017r.
do 31.12.2017r., opcjonalnie:
§ WERSJA A - 50 jednoczesnych dostępów intranetowych, oraz 5 dostępów internetowych
uprzywilejowanych (tzw. VIP), albo
§ WERSJA B - 65 jednoczesnych dostępów internetowych, w tym 15 dostępów
uprzywilejowanych, posiadających pierwszeństwo dostępu do Systemu podczas
logowania z tym skutkiem, że logowanie użytkownika uprzywilejowanego powoduje
wylogowanie innego użytkownika nieuprzywilejowanego w przypadku wykorzystywania
wszystkich licencji,
z zastrzeżeniem, że w ramach wskazanej powyżej liczby dostępów może korzystać z
Systemu nieograniczona liczba pracowników ARR.
Formularz oferty - stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Istotne Postanowienia Umowy wraz z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia - stanowią załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1) cena (K1) – 30 %
Punkty w ramach kryterium „cena" (K1), zostaną obliczone według wzoru:
Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen
w złożonych ofertach nie odrzuconych
K1= --------------------------------------------------------------------------------------------------X 30 pkt
Cena brutto badanej oferty
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2) Oferowane komentarze do przepisów aktów prawnych istotnych z punktu
widzenia funkcjonowania oraz zadań Agencji Rynku Rolnego jako agencji
wykonawczej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009r. (Dz. U. z 2016 poz.1870), będącej państwową osobą prawną utworzoną w
celu realizacji zadań państwa (K2) – 33 %
Jeśli zaoferowany SIP posiada komentarze do następujących przepisów aktów prawnych
Zamawiający przyzna dodatkowo punkty wg. tabeli poniżej:
Dostęp
do
komentarzy
następujących aktów prawnych:

do

Liczba punktów

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2016r. poz. 599, z
późn. zm.)

3

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r.
poz.613, z późn. zm.)

3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.
poz.187, z późn. zm.)

3

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2013r. poz. 168, z późn. zm.)

3

ustawy z dnia 20 stycznia 2011r. o
odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa (Dz. U. z 2016r. poz.
1169)

3

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2016r. poz.
718, z późn. zm.)

3

ustawy z dnia 19 marca 2004r. Prawo
celne (Dz. U. z 2016r. poz.1880)

3

ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznych
(Dz. U. z 2016r. poz. 1764)

3

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r.
poz.1808)

3
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ustawy z dnia 5 lutego 2015 r.
o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015r.
poz. 1551, z późn. zm.)

3

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016r.
poz. 217, z późn. zm.)

3

RAZEM:

33

3) Oferowana ponad wymaganą funkcjonalność (K3) - 17 %
Jeśli zaoferowany SIP posiada funkcjonalność polegająca na możliwości przeszukiwania
aktów prawnych i orzecznictwa oraz zawężania listy wynikowej wg kryterium: autor i rodzaj
otrzyma 17 pkt.
4) Liczba orzeczeń krajowych, o których mowa w pkt 5 części C Załącznika nr 1
(SOPZ) do IPU stanowiących Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - ponad
liczbę wymaganą przez Zamawiającego (K4) - 10 %
Ocenie zostanie poddana liczba dostępnych w programie orzeczeń (zgodnie z
części C Załącznika SOPZ) - co najmniej 500 000 orzeczeń.

pkt 5 w

Liczba punktów zostanie przyznana wykonawcom poprzez porównanie liczby (ponad
wymaganą przez Zamawiającego liczbę) orzeczeń zadeklarowanych w formularzu
ofertowym, według wzoru:
X = (IObliczana – Iminimalna) / (Imaksymalna – Iminimalna) * 10 pkt
gdzie:
X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium liczby orzeczeń z
zakresu zamówień publicznych
IObliczana – liczba orzeczeń dostępnych w ofercie ocenianej
Iminimalna – najniższa spośród liczby orzeczeń dostępnych w ofertach wykonawców
Imaksymalna – najwyższa spośród liczby orzeczeń dostępnych w ofertach wykonawców
Oferty nie posiadające wymaganej przez Zamawiającego liczby orzeczeń zostaną
odrzucone.
5) Liczba orzeczeń europejskich, o których mowa w pkt 13 ppkt 6) części C
Załącznika nr 1 (SOPZ) do IPU stanowiących Załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego - ponad liczbę wymaganą przez Zamawiającego (K5) - 10%
Ocenie zostanie poddana liczba dostępnych w programie orzeczeń europejskich co najmniej
30 000.
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Liczba punktów zostanie przyznana wykonawcom poprzez porównanie liczby (ponad
wymaganą
przez Zamawiającego liczbę) orzeczeń zadeklarowanych w formularzu
ofertowym, według wzoru:
X = (IObliczana – Iminimalna) / (Imaksymalna – Iminimalna) * 10 pkt
gdzie:
X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium liczby orzeczeń z
zakresu zamówień publicznych
IObliczana – liczba orzeczeń dostępnych w ofercie ocenianej
Iminimalna – najniższa spośród liczby orzeczeń dostępnych w ofertach wykonawców
Imaksymalna – najwyższa spośród liczby orzeczeń dostępnych w ofertach wykonawców
Oferty nie posiadające wymaganej przez Zamawiającego liczby
odrzucone.

orzeczeń zostaną

Punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskaną poprzez
zsumowanie punktacji w wymienionych kryteriach (K1+K2+K3+K4+K5).
Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania we wszystkich opisanych wyżej
kryteriach - 100.
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI PRZEZ WYKONAWCĘ:
Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2016 r. do godz. 10.00, w formie elektronicznej
na adres: r.gawrychowski@arr.gov.pl lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Agencji
Rynku Rolnego, adres: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
KONTAKT:
•

Robert Gawrychowski, tel. 22 376 75 56
e-mail: r.gawrychowski@arr.gov.pl

Informacje dodatkowe:
1.

Ofertę składa Oferent uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.

2.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Prawo
zamówień publicznych.

3.

Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyn, w szczególności bez
wyłonienia najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, a
przed zleceniem realizacji zamówienia i/lub zawarciem umowy.

4.

Oferenci nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Agencji Rynku Rolnego w związku z niniejszym
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zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ew. szkód, w
szczególności w przypadku unieważnienia przez Agencję Rynku Rolnego niniejszego
postępowania na każdym jego etapie lub wyboru innego Oferenta.
5.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

6.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.

Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji. W toku badania i oceny
ofert Agencja Rynku Rolnego może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

8.

Agencja Rynku Rolnego wykluczy z postępowania Oferentów, co do których, wskutek
sprawdzenia wiarygodności oferty, poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie
danych niezgodnych z prawdą.

9.

Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
Oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

10. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród
najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zlecenia realizacji zamówienia i/lub zawarcia
umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
11. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni - bieg tego terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
12. Niniejsze postępowanie jest jawne dlatego też części oferty zastrzeżone przez Oferenta
jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Oferent musi uzasadnić przyczynę ustanowienia tajemnicy
przedsiębiorstwa), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Agencji
Rynku Rolnego udostępnienie (na pisemny wniosek) jawnych elementów oferty. Oferent
nie może zastrzec następujących informacji:
a) nazwy (firmy),
b) adresu,
c) ceny,
d) zakresu realizacji zamówienia,
e) terminu wykonania zamówienia,
f) okresu gwarancji.
g) warunków płatności.
13. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.arr.gov.pl
14. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie: www.arr.gov.pl
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