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Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E     NR 30-09-2016 Z 

na dostawę zestawów komputerowych 

 

w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum-Badawczo-Rozwojowego Selvita S.A.”,  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w 

infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia  
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” PROGRAMU OPERACYJNEGO 

INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Selvita S.A. 
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 
NIP: 679-29-42-955, REGON: 120515330, KRS: 000367359 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykonawca powinien złożyć ofertę na przedmiot zamówienia zgodny z poniższą tabelą. 

L.p. Nazwa  Ilość 
Cena 

netto 

Cena 

brutto 

Termin 

dostawy 

1 

Laptop Lenovo E560: 

 Procesor Intel Core i3-6100U 

 Matryca 15,6” HD 

 Pamięć RAM 4 GB 

 Dysk SSD SAMSUNG EVO 250 GB  

 Gwarancja 3 lata On Site Next Business Day 

 System Windows 7 lub 10  - 64 BIT PROFESSIONAL  
 
 
Kod CPV: 30213100-6 

2 

   

2 

Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 
dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL 32/64-bit 
 
Kod CPV: 48000000-8 

2 

   

 
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4.  Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 



 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 5 dni roboczych od momentu podpisania umowy. 
 
IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym*. 

2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:  
a. termin dostawy przedmiotu zamówienia nieprzekraczający - 5 dni roboczych od dnia 

zamówienia; 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferta powinna: 

 zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail; 

 posiadać datę wystawienia; 

 posiadać datę ważności – min. 14 dni 

 zawierać termin realizacji zamówienia - w przypadku podania przedziału czasowego pod 
uwagę będzie brany maks. czas dostawy; 

 zawierać cenę netto i brutto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one 
przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert); 

 zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert  
(dotyczy ofert dostarczonych pocztą, kurierem lub osobiście); 

 powoływać się na numer zapytania ofertowego. 
 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z 
przyczyn formalnych. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Termin składania ofert: 07.10.2016 r. godz. 23.59 CET. 
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: marcin.mlodkowski@selvita.com, faksem na nr: +48 12 297 47 01,  poczty, kuriera lub też 
dostarczona osobiście na  adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków w terminie podanym w 
pkt. 1. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

  
http://selvita.pl/o-spolce/fundusze-unijne/zapytania-ofertowe/ 
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 

 złożenie oferty w terminie; 

 przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w pkt. IV; 

 ocena zakresu funkcjonalności oferowanego produktu, której podstawą będą kryteria zawarte 
w punkcie II niniejszego dokumentu (wszystkie funkcjonalności muszą być dostępne); 

 ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu 
określone w pkt. III i IV zapytania ofertowego. 

http://selvita.pl/o-spolce/fundusze-unijne/zapytania-ofertowe/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
2 – Kryterium oceny ofert: 

 Cena - waga 60%.  
Kryterium „Cena” liczone jest w ten sposób, że cena najniższa netto otrzymuje wartość 
maksymalną 10 punktów, każda kolejna cena netto otrzymuje 10 punktów pomniejszone o 
((cena netto z oferty - cena netto najniższa)/cena netto najniższa) x 10. Przykładowo cena 
najniższa netto to 100 otrzyma wtedy 10 punktów, oferta kolejna z ceną netto 150 otrzyma 
((150-100)/100) * 10 czyli o 5 punktów mniej czyli 10-5=5 punktów. 

 Termin realizacji zamówienia - waga 40%. 
Kryterium „Termin” liczone jest w ten sposób, że najkrótszy termin realizacji dostaje 
maksymalną wartość 10 punktów, każda kolejna cena otrzymuję 10 punktów pomniejszone o 
((termin z oferty – termin najkrótszy)/wyznaczony termin) x 10. Przykładowo jeżeli oferta 
najkrótsza podaje termin 3 dni to dostaje 10 punktów, kolejna oferta z terminem  4 dni 
otrzyma ((4-3)/7)*10 = 1,43 punktów mniej czyli 10-1,43=8,57 punktów 

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres  
e-mail wskazany w ofercie. 

 
IX. ZAWARCIE UMOWY 

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 
umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli 
Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym 
wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

 
X. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany 
będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, 
do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia 
postępowania bez wyboru oferty. 

 
Dodatkowych informacji udziela p. Marcin Młodkowski pod adresem email: 
marcin.mlodkowski@selvita.com 
 

Kraków, dn. 30/09/2016 r. 

 
 
 
* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 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, 

mailto:marcin.mlodkowski@selvita.com


 

 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. 


