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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczące dostawy zestawów komputerowych

W związku z realizacją projektu pt. „„Wdrożenie
Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego
wspomagającego pracę z dziećmi w wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju
psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia
zaburzenia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa
riorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”,
MŚP” projekt
nr WND-RPSL.03.02.00-24-0293/17
0293/17-002)) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę zestawów
komputerowych.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 zestawów komputerowych (kod CPV: 30213300-8
30213300 Komputer
biurkowy) o następujących parametrach minimalnych:
ZESTAW 1:
- procesor 6-rdzeniowy 3,4 GHz,
- pamięć RAM: 16 GB,
- wydajna karta graficzna z pamięciąą wewnętrzną 8 GB i szyną danych 256-bit,
- dysk twardy SSD 512 GB,
- dysk twardy HDD 4 TB,
- dysk zewnętrzny 4 TB,
- monitor LED HDMI 29",
- klawiatura, mysz,
- system operacyjny.
ZESTAW 2:
- procesor 4-rdzeniowy 3,4 GHz,
- pamięć RAM: 16 GB,
- wydajna karta graficzna z pamięciąą wewnętrzną 4 GB i szyną danych 128-bit,
- dysk twardy SSD 512 GB,
- dysk twardy HDD 4 TB,
- dysk zewnętrzny 4 TB,
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- monitor LED HDMI 29",
- klawiatura, mysz,
- system operacyjny.
2. Termin / miejsce realizacji zamówienia
7 dni / ul. Pszenna 2, Gliwice
3. Opis sposobu określania ceny oferty
Oferent zobowiązany jest podać (w walucie PLN) ceny netto i ceny brutto (z VAT) odrębnie dla każdego z
wymienionych powyżej elementów przedmiotu zamówienia
zamówienia. Podane ceny będą obejmować wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia.
amówienia.
4. Kryteria wyboru dostawcy
Przy wyborze dostawcy zestawu komputerowego nr 1 stosowane będą następujące kryteria oceny:
1. Cena - waga: 100%
Punktacja w ramach
ach kryterium „cena” (zakres: 0 - 100 punktów) zostanie wyznaczona w następujący
sposób: ilość punktów dla danej oferty na zestaw nr 1 = (cena netto najkorzystniejszej oferty na zestaw nr
1) / (cena netto oferty ocenianej na zestaw nr 11) x 100
Przy wyborze dostawcy zestawu komputerowego nr 2 stosowane będą następujące kryteria oceny:
1. Cena - waga: 100%
Punktacja w ramach
ach kryterium „cena” (zakres: 0 - 100 punktów) zostanie wyznaczona w następujący
sposób: ilość punktów dla danej oferty na zestaw nr 2 = (cena netto najkorzystniejszej oferty na zestaw nr
2) / (cena netto oferty ocenianej na zestaw nr 22) x 100
5. Opis sposobu przygotowania ofert






Oferty muszą być złożone w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 16.00: osobiście w biurze
Zamawiającego (ul.
ul. Pszenna 22, 44-109 Gliwice) lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub
elektronicznie na adres e-mail
mail piotr.gruba@komlogo.pl.. W każdym przypadku decyduje data
d
i
godzina wpływu oferty do ZZamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
częściowych.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem o
oferty.
ferty.
W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących niniejszego postępowania prosimy przesyłać
zapytania
apytania drogą mailową na adres piotr.gruba@komlogo.pl.

6. Dodatkowe informacje





Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w
trakcie jego trwania, a także prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania
powodu oraz prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty.
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w powyższych przypadkach.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
Z
lub
osobami upoważnionymi
ionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego
amawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
Dostawcy, a Dostawcą,, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub po
powinowactwa
winowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z poważaniem:
Piotr Gruba

