Rzeszów, 22.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018/RBSG
prowadzone w trybie rozeznania rynku
w ramach projektu „Revas – Business Simulation Games”
nr umowy UDA-POPW.01.01.02-18-0001/17-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia,
działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
I.
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Revas sp. z o.o.
ul. Litewska 10/9, 35-302 Rzeszów
Numer KRS: 0000638640
REGON: 365460300
NIP: 5170376971
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości
od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług
(VAT), przeprowadzane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa
Rozwoju (z dnia 19 września 2016 r.). Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest
prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 roku.
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie:
www.revas.pl oraz wysłane do 3 potencjalnych Wykonawców.

III.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV:
30213300-8 - Komputer biurkowy
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie
30237410-6 - Myszka komputerowa
30237460-1 - Klawiatury komputerowe
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy: zestaw komputerowy, w skład
którego wchodzi: komputer stacjonarny, 2 monitory i wyposażenie dodatkowe:
 Komputer – 1 sztuka:
o typ: komputer stacjonarny,
o stan: nowy,
o outlet/odnowiony/wystawowy: nie,
o wielkość pamięci RAM: min. 8 GB,
o typ dysku twardego: SSD,
o pojemność dysku: min. 512 GB,
o komunikacja: Wi-Fi,
o złącza: 2xHDMI lub HDMI oraz VGA,
o załączone wyposażenie: zasilacz.
 Monitor – 2 sztuki:
o przekątna ekranu: min. 27 cali,
o rozdzielczość fizyczna: min. 1920 × 1080,
o współczynnik proporcji: 16:0,
o technologia: IPS,
o wyjście HDMI.
 Dodatkowe wyposażenie zestawu:
o klawiatura – 1 sztuka,
o mysz – 1 sztuka.
IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Sprzęt powinien zostać dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dn. 10.12.2018.

V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania:
 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną jedynie Wykonawcy, którzy nie są
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek
z powiązań, o którym mowa powyżej, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
VI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim.
3. Oferta musi zawierać:
 Pełną nazwę Wykonawcy;
 Adres lub siedzibę Wykonawcy oraz nr NIP;
 Osobę do kontaktu wraz z jej danymi kontaktowymi tj. numerem telefonu i
adresem e-mail;
 Wycenę zamówienia:
o Cena wyrażona jest w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
o Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego;

 Pełne nazwy modeli wchodzących w skład zestawu będącego przedmiotem
zamówienia;
 Termin związania ofertą: do 7 dni od terminu składania ofert;
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@revas.pl lub osobiście w
Biurze Projektu, ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów do dnia 26.11.2018r. do godziny
16:00.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Zamawiający dokona oceny spośród ofert kompletnych, zawierających wszystkie
elementy opisane w pkt. VI.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
 Cena – 100%
3. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w
formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z
wybranymi wykonawcami, także cenowych, w przypadku złożenia oferty na cenę
wyższą niż przewidziana w budżecie.
IX.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Wykonawcy.
2. W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym
etapie, w przypadkach uzasadnionych, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza
oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu na świadczenie
przedmiotowej usługi.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną i telefoniczną
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z
Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Szczepaniak, mail eszczepaniak@revas.pl,
tel. 502 148 260.

Załącznik nr 1. Formularz cenowy - 2/2018/RBSG

FORMULARZ CENOWY

na zakup sprzętu w ramach projektu „Revas – Business Simulation Games”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce
Wschodniej
Zamawiający:
Revas sp. z o.o.
ul. Litewska 10/9
35-302 Rzeszów

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………….........................................
Adres siedziby Wykonawcy: ……………………..………………..............................…………………………
NIP: ……………………..………………..............................………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ……...………………………...…………….
Tel.: .…………………………………
e- mail: …………………………..…
Odpowiadając na zaproszenie, którego przedmiotem jest zakup sprzętu, składam ofertę na
następujący zestaw komputerowy:
Komponenty
zestawu
Komputer
stacjonarny
Zestaw
Monitor
komputerowy
Klawiatura
Mysz

L.p.

Nazwa

1

Model

Cena
netto

Cena
brutto

Liczba
sztuk
1
2
1
1

Wartość oferty:


cena całkowita netto: ............................ zł netto (słownie: …………………. złotych netto)



cena całkowita brutto: ........................... zł brutto (słownie: …………………. złotych brutto)

Wartość
brutto

Jednocześnie oświadczam, iż:
1) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału
w postępowaniu,
2) zapoznałem/am się z treścią opisu przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,
3) jestem związany/na złożoną ofertą przez okres 7 dni od upływu terminu składania ofert w
niniejszym postępowaniem.
4) Oświadczam, iż ubiegając się o zamówienie pt. Zakup sprzętu w ramach projektu „Revas –
Business Simulation Games”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia,
działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój
startupów w Polsce Wschodniej, nie jestem powiązany z Zamawiającym: Revas sp. z o.o.,
ul. Litewska 10/9, 35-302 Rzeszów, NIP: 5170376971, REGON: 365460300 osobowo lub
kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Świadomy/ma/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/my, iż dane
zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach
są zgodne z prawdą.

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

