Biuro Teleinformatyki

Warszawa, 2017-05-19

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający
Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
NIP: 525-000-78-79
REGON: 006222434
Strona internetowa: www.arr.gov.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
1) dostawa urządzeń – dysków SSD kompatybilnych z serwerami Dell R710, zgodnych ze
specyfikacją techniczną i ilościową zamieszczoną w załączniku nr 1 do Umowy,
zwanych dalej „sprzętem”;
2) udzielenie/uruchomienie gwarancji jakości dla sprzętu, świadczonej przez producenta
sprzętu na zasadach przez niego określonych przez okres co najmniej 12 miesięcy i
przez Wykonawcę sprzętu przez okres co najmniej 36 miesięcy na warunkach
wynikających z niniejszej umowy.
Warunki udziału w postępowaniu
Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału
w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
minimum 100 000,00 PLN brutto.
Kryteria wyboru Wykonawcy:
70 % - CENA
30 % - OFEROWANA POJEMNOŚĆ DYSKÓW
100 punktów - całkowita liczba punktów jaką można przyznać w wyniku oceny
oferty.

CENA (K1) - 70%
Kryterium ceny będzie stanowiło 70% oceny oferty. Punkty liczone będą zgodnie
ze wzorem:

najniższa cena oferowana brutto
(spośród ofert nie odrzuconych)
Liczba punktów = ------------------------------------------------- x 70
cena oferty badanej

OFEROWANA POJEMNOŚĆ DYSKÓW (K2) – 30 %
Minimalna oczekiwana przez Zamawiającego pojemność dysków serwerowych SSD wynosi
960 GB. Za zwiększenie pojemności, oferent otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z
poniższym:
Pojemność dysków
serwerowych SSD

Liczba punktów

960 GB

0

dodatkowe 100 GB

5

dodatkowe 200 GB

10

dodatkowe 300 GB

15

dodatkowe 400 GB

20

dodatkowe 500 GB

25

dodatkowe 600 GB i
więcej

30

Oczekiwany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji zamówienia: do 14 dni
Szacunkowa wartość zamówienia (kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia): 44 715,45 zł netto/55 000,00 zł brutto.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

-

Oferta powinna być:
-

opatrzona pieczątką firmową,

-

posiadać datę sporządzenia,

-

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-

podpisana czytelnie przez wykonawcę,

Do oferty należy dołączyć załączniki:
1. Opłaconą Polisę
2. Odpowiednio KRS lub CEDIG Wykonawcy
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Warunki realizacji zamówienia:
Warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 1 – IPU do niniejszego zapytania.

Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez Oferenta:
Termin przekazania odpowiedzi: do 26 maja 2017 r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej
na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i
oświadczeniami - na adres: zamowienia.bt@arr.gov.pl
Załączniki:
1. IPU do niniejszego zapytania
2. Wzór formularza ofertowego

Kwestie organizacyjne:
1. Ofertę składa Wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest: Tomasz Ziemski

tel. (22) 376-78-62, e-mail

t.ziemski@arr.gov.pl
3. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”) i zgodnie z PZP do zamówienia i realizacji
ww. zamówienia nie stosuje się przepisów PZP.
4. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego (dalej „KC”), w szczególności art. 66 i 661 KC i otrzymanie w jego
konsekwencji oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Agencję
Rynku Rolnego, a także nie stanowi podstawy do roszczenia sobie przez Oferenta prawa
do realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy.
5. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu PZP.
6. 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.
7. Oferenci nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi
lub niepieniężnymi wobec Agencji Rynku Rolnego w związku z niniejszym zapytaniem
ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ew. szkód, w szczególności
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w przypadku unieważnienia przez Agencję Rynku Rolnego niniejszego postępowania na
każdym jego etapie lub wyboru innego Oferenta.
8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Każdy Oferent może złożyć 1 ofertę.
11. Agencja Rynku Rolnego wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu wskazanych w zapytaniu ofertowym.
12. 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.
13. 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.
14. Jeśli Oferent nie spełni warunków wymaganych przez Agencję Rynku Rolnego zostanie
wykluczony z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się
za odrzuconą.
15. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
Oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
16. 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.
17. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg ww. terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
18. Na życzenie Agencji Rynku Rolnego Oferent może być zobowiązany do przekazania
Agencji

Rynku

Rolnego

przykładowych

materiałów

przed

zleceniem

realizacji

zamówienia i/lub zawarciem umowy. W przypadku nieprzekazania ww. materiałów lub
przekazania takich, które nie spełniają oczekiwań Agencji Rynku Rolnego zastosowanie
może mieć pkt 16.
19. 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
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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.
20. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówień o wartości powyżej 10 tys. zł netto)
zamieszczono na stronie: http://www.arr.gov.pl/zamowienia-do-30-tys-euro
21. Wybór

najkorzystniejszej

oferty

zostanie

ogłoszony

na

stronie:

http://www.arr.gov.pl/zamowienia-do-30-tys-euro

ZATWIERDZAM
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