Gościeradów, 21.05.2014
Znak sprawy:

DPS-3601-513/2014
Zapytanie ofertowe

Dla zadania: zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz utworzenie nowej
strony internetowej dla projektu pn. „ Modernizacja i adaptacja łazienek w budynku Pałacu Domu
Pomocy Społecznej w Gościeradowie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII:
Infrastruktura Społeczna, działanie 8.4 Pomoc społeczna.
I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe
Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie, ul. Folwark 20, 23-275 Gościeradów, NIP 715-15-87923, REGON 431172813. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00-15.00, Tel. 158381147,
fax 15 8381104, e-mail: dpsg@wp.pl, adres strony internetowej: wv/w.dpsgoscieradow.pl
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz
utworzenie nowej strony internetowej dla projektu pn. „ Modernizacja i adaptacja łazienek
w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura Społeczna, działanie 8.4 Pomoc społeczna.
II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. oraz
z 2014 r. poz. 423) zwaną dalej ustawą Pzp Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze
zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz utworzenie
nowej strony internetowej, tj.:
a) zestaw komputerowy zgodnie ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik nr 1 ,
b) zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej zgodnie ze szczegółowym opisem
stanowiącym załącznik nr 1.
2. Sprzęt komputerowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

PROGRAM
REGIONALNY

WOJEWÓDZTWO
„ueel3k;=

UNiA E U R O P E J S K A

JS1F G
=UN
ROZE
V
:U
CRO
U
: PER
iD
OU
NSZAL N E GO

3. Zaprojektow aną stronę internetową należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na płycie
CD-R na koszt Wykonawcy.
4. Sprzęt komputerowy, o którym mowa w ust. 1 musi być fabrycznie nowy, nienoszący
śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, posiadający gwarancję
producenta- minimum 2 lata.
5. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie sprzętu
komputerowego nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.
W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów
„równoważnych", gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie
same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe .
7. Utworzona strona internetowa winna zawierać wszystkie elementy wskazane
w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Projekt graficzny strony powinien
byś nagrany na płycie CD-R oraz przekazany do informatyka Zamawiającego do
aktualizacji.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport pozycji wymienionych w załączniku nr 1.
IV. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie 14 dni od podpisania umowy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście lub
poczta elektroniczną.
3. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną
do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.
4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.
6. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie
Wykonawcy.
VI. Wykaz dokumentów.
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
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3. Wzór umowy- Załącznik nr 4 do zap\tania ofertowego
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Elżbieta Spyra- Kierownik , Tel. 15 838-11-47
VIII. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej
ceny.
IX. Miejsce i termin składania oraz wybór oferty.
1. Ofertę zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, z podaniem kwoty netto /stawki
i
kwoty
podatku
VAT
/
kwoty
brutto,
należy
przygotować
zgodnie
z formularzem załącznik nr 2 do zapytania i przekazać pocztą elektroniczną na adres
dpsg@wp.pl do dnia 28.05.2014 do godz. 10°°
2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia.
3. Oferty zostaną rozpatrzone w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 1030
w siedzibie Zamawiającego Dom Pomocy Społecznej ul. Folwark 20 23-275 Gościeradów.
X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty
oferowane przez Wykonawcę.
3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca sporządzi ofertę w formie pisemnej na właściwym formularzu (Załącznik nr 2)
stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej
ceny.
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu udzielenia zamówienia
1. O dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie.
2. Zamawiający poinformuje także Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
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3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XIII. Pozostałe informacje
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże
wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe. Jeżeli w wyniku
zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
2. Zamawiający oraz potencjalny Wykonawca związani są treścią zapytania ofertowego.
Zamówienie kończy się zawarciem umowy o udzielenie zamówienia albo zamknięciem
postępowania bez zawarcia umowy.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:
4.1. nie została złożona żadna oferta,
4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
4.4. Zamawiający stwierdził zaistnienie okoliczności, które powodują że zawarcie umowy nie jest
w interesie Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem
zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.
Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1
2. Formularz oferty- Załącznik nr 2
3. Oświadczenie- Załącznik nr 3
4. Wzór umowy- Załącznik nr 4
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