
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

09-03-2018

Termin składania ofert

28-03-2018

Numer ogłoszenia

1094947

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 13.03.2018 Zamawiający: 
1. dokonał zmiany ogłoszenia ( w tym załączników do ogłoszenia tj. OPZ) w n/w zakresie: 
a) Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie wykonawcy  
b) Zamawiający dokonał zmiany OPZ w zakresie poz 6 - tablice multimedialne 
c) Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 21.03.2018 r. godz. 10:00 / otwarcie godzina: 11:00. 
 
W dniu 16.03.2018 r Zamawiający: 
1. udzielił odpowiedzi na pytanie wykonawcy. Pytanie to stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia
ofert. 
 
W dniu 20.03.2018 r Zamawiający: 
1. dodał załącznik - Formularz cenowy wraz z pismem przewodnim 
2. przesunął termin składania ofert do dnia 26.03.2018 r. 
 
W dniu 21.03.2018 r Zamawiający: 
1. dokonał zmiany w OPZ - szczegółowe informacje znajdują się w piśmie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.  
2. dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 28.03.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać jak we wzorze w Zapytaniu
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (z uwzględnieniem zmiany terminu składania ofert). Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ekonomii i
Usług im. Natalii Gąsiorowskiej ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź - w nieprzekraczalnym terminie do 28.03.2018 r. roku, godz. 10.00. 
Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.  
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Baczewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 681 49 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego 
 
1. Monitor komputerowy – 2 szt  
2. Komputer stacjonarny – 2 szt  
3. Komputer przenośny 1 szt  
4. Komputer przenośny – 15 szt 
5. Tablet – 15 szt 
6. Tablica multimedialna – 1 szt  
7. Projektor multimedialny – 1 szt 
8. Projektor multimedialny – 1 szt 
9. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sz 
10. Zestaw nadajnik dla pilota/ przewodnika 1 sztuka plus odbiorniki dla turystów: 15 sztuk – 1 zestaw 
11. Kamera cyfrowa – 1 szt 
12. Niszczarka – 1 szt 
13. Telefon/fax – 1 szt  
14. Tablica suchościeralna – 1 szt 
15. Ekran – 1 szt  
 
 
Kody CPV: 
Główny: 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 
 
Kody uzupełniające: 
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 



30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3
Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi.

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego 
 
1. Monitor komputerowy – 2 szt  
2. Komputer stacjonarny – 2 szt  
3. Komputer przenośny 1 szt  
4. Komputer przenośny – 15 szt 
5. Tablet – 15 szt 
6. Tablica multimedialna – 1 szt  
7. Projektor multimedialny – 1 szt 
8. Projektor multimedialny – 1 szt 
9. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sz 
10. Zestaw nadajnik dla pilota/ przewodnika 1 sztuka plus odbiorniki dla turystów: 15 sztuk – 1 zestaw 
11. Kamera cyfrowa – 1 szt 
12. Niszczarka – 1 szt 
13. Telefon/fax – 1 szt  
14. Tablica suchościeralna – 1 szt 
15. Ekran – 1 szt  
 
 
Kody CPV: 
Główny: 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 
 
Kody uzupełniające: 
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 
 
 
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym oknie Zamawiający informuje, że Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniu do
niniejszego ogłoszenia - OPZ oraz we wzorze umowy.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody uzupełniające: 
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja: 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Załączniki

załacznik nr 4 - oświadczenie
załącznik nr 2 - wzór umowy
Zapytanie ofertowe
załącznik nr 1 - OPZ
załącznik nr 3 - formularz ofertowy
załącznik nr 5 - załacznik do OPZ - informacja w sprawie VAT

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639056
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639051
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639052
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639053
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639054
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639055


Pytania i wyjaśnienia

16.03.2018 - odpowiedzi na pytanie wykonawcy
13.03.2018 - odpowiedź na pytanie wykonawcy i informacja o zmianie OPZ i zmianie terminu składania ofert
20.03.2018 - Załącznik nr 5 - Formularz cenowy
21.03.2018 - pismo przewodnie - zmiana OPZ i informacja o zmianie terminu składania ofert
20.03.2018 - pismo przewodnie informacja o dodaniu formularza cenowego i zmianie terminu składania oferty

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany zawarte są w załączniku do ogłoszenia tj. we wzorze umowy: 
1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:  
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;  
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia, w tym zmiany stawki VAT;  
c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie
publicznym, w tym np. w przypadku braku uznania danego sprzętu za niekwalifikowany;  
d) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu
będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o
zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych
warunków realizacji zamówienia;  
e) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,  
f) Zmiany terminu realizacji umowy pod warunkiem nieprzewidzianych zdarzeń których nie dało się przewidzieć  
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej,
czytelnie. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dokument, z którego wynika umocowanie do
złożenia oferty należy złożyć wraz z ofertą).  
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego należy dołączyć: 
a) Formularz Cenowy – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego. 
c) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentację – jeśli dotyczy.  
3. Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  
4. Wymagany okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień o jakich mowa w pkt 8 lit h) podrozdziału 6.5 Wytycznych .Podrozdział 6.5. pkt 8 lit. h) dotyczy usług i robót budowlanych, a
niniejsze postępowanie dotyczy dostaw.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria: 
Kryterium: Cena brutto – 70 % 
Kryterium: Przedłużenie gwarancji jakości i rękojmi– 30% 
 
Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu zasady, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów pozacenowych jest ofertą
najkorzystniejszą. 
 
Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór:  
W = Wci + Wgi  
gdzie: 
W – liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych we wszystkich kryteriach 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639061
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639060
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639059
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639057
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/639058


Wci – liczba punktów przyznana w ramach kryterium ceny 
Wgi –liczba punktów przyznanych w ramach kryterium Przedłużenie gwarancji jakości i rękojmi  
 
Dla oceny punktowej ofert w kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: 
Wci = (Cmin / Ci) x Wmax 
gdzie: 
Wci - liczba punktów oferty badanej 
Cmin - cena minimalna 
Ci - cena badana 
Wmax - 70 (maksymalna liczba punktów) 
 
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
 
Ocena punktowa ofert w kryterium „Przedłużenie Gwarancji jakości i rękojmi” będzie wyglądała następująco: 
W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi przedstawia się następująco: 
 
• poz. 1, 2, 3, 5, 9 – wynosi 24 miesiące  
• poz. 4 – wynosi 24 miesiące gwarancji producenta, minimum 12 miesięcy gwarancji na baterię. 
• poz. 6 – wynosi 60 miesięcy  
• poz. 7, 8 – wynosi 36 miesięcy  
• poz. 10 – wynosi 24 miesiące  
• poz. 11,12,13,14,15 – wynosi 24 miesiące  
 
 
Zamawiający za przedłużenie gwarancji jakości i rękojmi (ponad minimalny w/w okres) przyznawać będzie następujące punkty: 
- o 6 miesięcy – 10 pkt 
- o 12 miesięcy – 20 pkt 
- o 18 miesięcy – 30 pkt 
 
Oferty Wykonawców, którzy zaoferują inne (krótsze) okresy gwarancji jakości i rękojmi zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią Zapytania ofertowego. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu Ofertowym odpowiedniego kwadratu określającego okres gwarancji jakości i rękojmi, albo zaznaczy więcej niż
jeden kwadrat, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi. 
 
Zamawiający zastrzega, że z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą mogą zostać przeprowadzone negocjacje. O terminie i miejscu negocjacji
wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu
jakiekolwiek roszczenia. 
 
W przypadku gdy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie dojdzie do zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo wyboru kolejnej oferty
z największym bilansem punktów z obu kryteriów.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony w przypadku nie złożenia oświadczenia o powiązaniach kapitałowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ŁÓDŹ

Adres

Piotrkowska 104

90-926 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426384115

Fax

426384124

NIP

7250028902

Tytuł projektu

Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

Numer projektu

RPLD.11.03.01-10-0054/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte



Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta złożona przez FHU HORYZONT Krzysztof Lech , ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice ( data wpływu 27.03.2018 r) , za cenę
48.426,50 zł (54.745,75 zł po doliczeniu podatku VAT dla pozycji 3-) i z okresem gwarancji przedłużonym o 18 miesięcy.  
 
Zaoferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zamawiający nie prezcyzował warunków udziału w sposób specjalny.  
 
Żadna pozostała oferta nie podlega odrzuceniu i żaden wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
UWAGA: 
W niniejszym postępowaniu dostawa towaru z pozycji 3-5 ( komputery przenośne i tablety) skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku VAT od tych pozycji przez
Zamawiającego , zgodnie z zapisami pkt II.6 Zasad wyliczania ceny zawartych w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający w celu porównania obu ofert doliczył wartość
podatku VAT dla pozycji 3 (Komputer przenośny), 4 (komputer przenośny) i 5 ( tablet) -6 formularza cenowego (komputery przenośne i tablety) w ofercie nr 2 ( oferta ta
w pozycjach brutto podała wartość równą cenie netto). 
Ceny ofert po doliczeniu podatku Vat dla w/w pozycji przedstawiają się w sposób następujący: 
Oferta nr 1 – 54.745,75 zł 
Oferta nr 2 – 60.755,20 zł  
Oferta nr 3 – 75.135,62 zł

Pełna lista podmiotów

Do zamawiającego – do dnia składania ofert ( tj. 28.03.2018 r) – wpłynęły 3 oferty: 
FHU HORYZONT Krzysztof Lech , ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice , cena: 48,426,50 zł ( kryterium: przedłużenie gwarancji o 18 m - cy)  
Desico sp. z o.o. ul. Krakowska 29 c , 50-424 Wrocław , cena; 53811,50 zł ( kryterium: przedłużenie gwarancji o 18 m - cy)  
ALLTECH spółka jawna , Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock , cena: 67.370,36 zł ( kryterium: przedłużenie gwarancji o 18 m - cy) 
 
Szczegółowe informacje nt wyboru znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego http://zseiu.pl/


