Zapytanie ofertowe nr 2/2018
dotyczące dostawy sprzętu komputerowego
1. Dane Zamawiającego.
Nazwa Zamawiającego
Adres siedziby
NIP
Osoba do kontaktu
Nr telefonu
Adres e-mail

HUSAR LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wilczak 49, 61-623 Poznań
9721266595
Borys Tomala
+48 739 012 700
borys.tomala@lerta.energy

2. Dane dotyczące zamówienia.
Rodzaj zamówienia
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Rozeznaniem Rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w związku z realizacją przez
Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, pt. „Lerta – system inteligentnego opomiarowania zużycia oraz bezinwazyjnej analizy poboru
energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych”.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, którego wymagania przedstawia
poniższa tabela:
Lp.
1

Nazwa
Komputer typu notebook

Liczba
1

Opis
•
•
•
•
•
•
•

2

Replikator portów

1

•
•
•
•
•

3

Komputer typu notebook

4

•
•
•
•
•

matryca o przekątnej 13,3”,
procesor o taktowaniu min. 3,1 GHZ,
min. 16GB pamięci RAM,
dysk SSD o pojemności min. 256GB,
dodatkowy wyświetlacz dotykowy
realizujący m.in. funkcje dodatkowych
klawiszy,
interfejs USB-C,
wyświetlacz o rozdzielczości min. 2560 x
1600.
kompatybilny z komputerem opisanym
w 1.,
interfejs USB3.0/USB-C,
min. 2 wyjścia graficzne HDMI,
min. 2 wyjścia graficzne DisplayPort,
jednoczesna
praca
z
min.
2
zewnętrznymi monitorami,
matryca matowa o przekątnej 15,6”,
procesor o taktowaniu min. 2,8 GHZ,
min. 16GB pamięci RAM,
dysk SSD o pojemności min. 256GB,
wyświetlacz o rozdzielczości min. 1920 x
1080,
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4

Replikator portów

4

•
•
•

•
•

wbudowany czytnik linii papilarnych,
system operacyjny Windows 10
kompatybilny z komputerem opisanym
w 3.,
min. 2 wyjścia graficzne HDMI,
min. 1 wyjście graficzne DisplayPort,
min. 5 gniazd USB, w tym min. 3 szt.
USB3.0,
gniazdo RJ-45,
rozdzielczość min. 1920 x 1200,
przekątna min. 24”,
interfejsy: Display Port, DVI-D, HDMI, DSUB, USB,
interfejs USB
interfejs USB

•
•

długość min. 1,5m
długość min. 1,5m

•
•
•

5

Monitor

6

6
7
8
9
10

Klawiatura
Mysz
Podkładki pod mysz
Przewód HDMI
Przewód Display Port

5
5
6
8
4

•
•
•
•

Dostarczany sprzęt powinien być fabrycznie nowy. W przypadku pkt. 5 (monitory), Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert na sprzęt używany pod warunkiem udzielenia gwarancji min. 6
miesięcy oraz złożenia przez Dostawcę oświadczenia, że oferowany sprzęt nie został wcześniej
zakupiony ze środków Unii Europejskiej.
Kod CPV
30213100-6 – Komputery przenośne
30231300-0 – Monitory ekranowe
30237200-1 – Akcesoria komputerowe
Termin realizacji zamówienia
30.06.2018
Termin i sposób składania ofert
Termin składania ofert: 19.06.2018r. – 26.06.2018r., do godz. 10:00
Oferty można składać:
•
•

elektronicznie na adres borys.tomala@lerta.energy, lub
w wersji papierowej w siedzibie firmy lub pocztą: ul. Wilczak 49, 61-623 Poznań.

Oferty powinny zostać sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego
zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zgodnie ze wzorem.
Oferta powinna zostać opatrzona datą i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy (zgodnie z właściwym dokumentem regulującym jego działalność bądź na podstawie
pełnomocnictwa; pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty).
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W przypadku składania ofert drogą elektroniczną wymagane jest dostarczenie skanów ofert
przygotowanych w wyżej opisany sposób.
Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany adres
mailowy, adres siedziby firmy lub adres biura projektu.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Termin związania ofertą
120 dni
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
Lp.
1

Warunek udziału w postępowaniu

Opis, w jaki sposób Zamawiający będzie
dokonywał oceny spełnienia warunku
Podmiot
dysponuje
możliwością Zamawiający uzna warunek za spełniony,
realizacji zamówienia w wymaganym jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie,
terminie oraz posiada niezbędne do będące częścią oferty.
realizacji zasoby i pozwolenia jeśli są
wymagane

4. Kryteria oceny ofert i wagi przypisane poszczególnym kryteriom.
Kryterium nr 1 – cena netto realizacji zamówienia
Maksymalna liczna punktów za Opis sposobu przyznawania punktacji
kryterium
100
Pc=(Cmin/Cc) x 100
gdzie:
Waga kryterium - 1
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich badanych
ofert
Cc – cena netto oferty badanej
Liczba punktów po uwzględnieniu wagi (Pcw)=Pc x 1.
Sposób przyznawania ogólnej punktacji dla poszczególnych ofert:
Maksymalna liczba punktów do zdobycia po uwzględnieniu wag (Max PO): 100
Max PO= Pcw
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która zdobędzie największą liczbę punktów.
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5. Informacje dodatkowe
Wytyczne do przygotowania oferty
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
przewidzianego w zapytaniu ofertowym, zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę netto za
realizację zamówienia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę lub wycofać i zmienić
ofertę (zmiana oferty oznacza wycofanie poprzedniej/poprzednich).
7. Oferty, które wpłyną po terminie oraz takie, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych
elementów zostaną odrzucone.
8. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego.
Informacja dotycząca powiązań kapitałowych lub osobowych
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie
mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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,
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.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje konieczności zawierania umowy, ze względu na prowadzenie
postępowania o wartości szacunkowej mniejszej niż 50 000,00 zł, zgodnie z Rozeznaniem Rynku w
rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
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Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego oraz wyniku postępowania
Zapytanie ofertowe i informacja o wyniku postępowania zostanie upublicznione na stronie
internetowej Zamawiającego www.husarlabs.com lub www.lerta.energy.

18.06.2018r. Borys Tomala
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2/2018 – wzór oferty
Oferta do Zapytania Ofertowego nr 2/2018
1. Dane Zamawiającego.
Nazwa Zamawiającego
Adres siedziby
NIP
Osoba do kontaktu
Nr telefonu
Adres e-mail

HUSAR LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wilczak 49, 61-623 Poznań
9721266595
Borys Tomala
+48 739 012 700
borys.tomala@lerta.energy

2. Dane Wykonawcy.
Nazwa Oferenta
Adres siedziby
NIP
Osoba do kontaktu
Nr telefonu
Adres e-mail
3. Dane dotyczące zamówienia.
Niniejszym składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Zapytaniu Ofertowym nr 2/2018. Oferuję dostawę w cenie:
Lp.

Nazwa urządzenia

Cena jedn. netto

Liczba

Razem netto

Razem netto
Razem brutto
Oferuję sprzęt używany: TAK / NIE
Jeśli TAK, których pozycji w tabeli wyżej to dotyczy: ……………………………………
Jeśli TAK, oświadczam, iż sprzęt nie był wcześniej finansowany ze środków UE: TAK / NIE
Jeśli TAK, oferuję udzielenie gwarancji o długości: ……………………………………….
Termin związania ofertą: …………………………………………………………………………………………………
Termin całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………….
4. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, iż spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy sprzętu
komputerowego:
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1 Podmiot dysponuje możliwością realizacji zamówienia w wymaganym terminie oraz posiada
niezbędne do realizacji zasoby i pozwolenia jeśli są wymagane.
5. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:
1.

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

2.

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwaw
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam, że znana jest mi treść zapytania ofertowego i akceptuję warunki realizacji
zamówienia w nim określone, a złożona oferta jest w pełni zgodna z zapytaniem
ofertowym.

……………………………………………
Data i podpis wykonawcy
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