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Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014 – 2020 

 

Katowice, dnia 01.12.2020 r.  

  

Zamawiający: 

Business Service Galop Krystyna Gołąbek 

Ul. Ordona 7 lok. XIV 

40-164 Katowice 

e-mail: projekt@kongresy.com.pl 

 

Kod CPV:  

CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 

 

OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe nr 4.10/2.2 

  

W związku z realizacją projektu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 pn.: Poprawa 

konkurencyjności, wygenerowanie nowego miejsca pracy i utrzymanie istniejących w 

branży, w której działalność została wstrzymana w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej "Projektem") wybranego do dofinansowania w ramach 

Działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zamawiający ogłasza zapytanie ofertowe na 

Zakup oprogramowania biurowego – abonament.  

  

I. Przedmiot i termin realizacji zamówienia  

  

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

  

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), 

producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesień, dopuszcza się ofertowanie rozwiązań 

„równoważnych” w stosunku do wskazanych w opisie, pod warunkiem, że zapewnią one 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie, przy czym 

wykazanie „równoważności” ofertowanego sprzętu lub rozwiązań technicznych spoczywa na 

Wykonawcy.  

  

Zakup oprogramowania biurowego - abonament 
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Parametry:  

1) Microsoft 365 Pakiet: Microsoft 365 Business Standard lub równoważny zawierający 

licencję obejmującą 12 stanowisk na okres 6 miesięcy, z dostępem do programów do 

obsługi poczty, tworzenia i wyświetlania prezentacji, arkusza kalkulacyjnego, edytora 

tekstu, programu do tworzenia materiałów marketingowych, systemu do obsługi 

relacyjnych baz danych, wirtualny dysk z dostępną przestrzenią minimalną 1 TB, platforma 

do publikacji oraz manipulacji informacji pomiędzy użytkownikami w sieci korporacyjnej 

oraz program do współpracy zespołowej.  

 

1) W zakresie zadania ze strony Wykonawcy będzie wymagana dostawa do siedziby 

Zamawiającego wraz z następującymi czynnościami instalacyjnymi: instalacją 

oprogramowania biurowego. 

 

2) Termin realizacji  do 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (dostarczenia  

przedmiotu zamówienia z wykonaniem opisanych w zapytaniu czynności instalacyjnych), 

potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia.  

  

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz informacja na temat zakazu 

powiązań osobowych i kapitałowych wykonawców z zamawiającym  

   

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 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 

przygotowaniem i przeprowadzeniem 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,  
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• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

lub bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Weryfikacja braku powiązań kapitałowych i osobowych nastąpi na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy zamieszczonego w treści oferty oraz na podstawie informacji dotyczących 

Oferenta posiadanych przez Zamawiającego we własnym zakresie.  

  

III. Kryteria wyboru ofert  

  

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi:  

  

1) kryterium „Cena” – „C” waga punktowa 100 pkt  

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą całkowitą ceną netto za wszystkie elementy 

zapytania łącznie, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:  

C  = (C min/Cn) * 100, gdzie:  

C – liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „Cena”   

Cmin - najniższa całkowita cena netto spośród wszystkich prawidłowych ofert  Cn 

– cena całkowita netto badanej oferty   

  

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród 

ocenionych ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków 

przeznaczonych na zamówienie. 

 

IV. Wymagania w stosunku do ofert  

  

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres projekt@kongresy.com.pl Oferta 

powinna zawierać wszystkie elementy  tzn.:    

1. Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta.  

2. Datę i miejsce sporządzenia oferty.  

3. Dane i informacje dotyczące poszczególnych kryteriów oceny ofert, tj.:  
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1) Cenę jednostkową oraz cenę całkowitą w kwocie netto, kwocie brutto oraz odrębnie 

należy podać kwotę podatku VAT   

2) Termin realizacji ( dostarczenie  przedmiotu zamówienia z wykonaniem opisanych w 

zapytaniu czynności instalacyjnych, potwierdzonego bezusterkowym protokołem 

odbioru) podany w dniach kalendarzowych liczony od dnia podpisania umowy 

(maksymalnie 21   dni)  

4. Okres gwarancji dla każdej pozycji zapytania, przy czym Zamawiający wymaga, by 

wynosił on minimum 36 miesięcy oraz czas reakcji w przypadku wystąpienia wady lub 

usterki maksimum 24 godziny od powiadomienia. 

5. Termin płatności, przy czym Zamawiający wymaga minimum 30 dniowego terminu od 

dostarczenia kompletnego przedmiotu dostawy (z wykonaniem opisanych w zapytaniu 

czynności instalacyjnych), potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru oraz 

fakturą VAT  (z zastrzeżeniem pkt. VI 3).  

6. Termin ważności oferty. Zamawiający wymaga, aby był to termin nie krótszy niż 30 dni.  

7. Zobowiązanie Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego na warunkach określonych w 

Zapytaniu Ofertowym  

  

W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia 

wszystkich wymaganych dokumentów Wykonawca zostanie powiadomiony o możliwości 

uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

  

V. Termin i miejsce składania ofert  

  

Podmioty zainteresowane realizacją zamówienia prosimy o składanie ofert w formie 

elektronicznej na adres projekt@kongresy.com.pl  Termin składania ofert upływa 8 grudnia 

2020 roku o godzinie 12-tej. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie 

będą brane pod uwagę. 
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VI. Informacje dodatkowe  

  

1. Ze względu na charakter zamówienia Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i 

wariantowych.  

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.  

3. Cena w ofercie musi zostać wyrażona w polskich złotych, przy czym:   

• w przypadku wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT ocenie będzie 

podlegała podana w ofercie kwota netto (bez podatku VAT)  

• Zamawiający przyjmuje, że cena netto w ofercie złożonej przez osobę fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej zawiera wszystkie należne składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które 

zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany będzie naliczyć i 

odprowadzić; w odniesieniu do składek dotyczy to zarówno części finansowanej przez 

Zamawiającego, jako płatnika, jak i części finansowanej przez Wykonawcę, jako 

ubezpieczonego.  

4. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa stanowiąca załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania 

umowy z najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi 

do 5 dni od terminu złożenia ofert.  

5. Zamawiający przewiduje zastrzeżenie w umowie kar umownych:  

• za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do ustalonego terminu w 

wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w 

należytym wykonaniu umowy, 

• za opóźnienie w zachowaniu czasu reakcji w przypadku wad i usterek w wysokości  

0,2% wartości netto przedmiotu umowy którego wada lub usterka dotyczy, a jeśli  

takie wartości nie można będzie ustalić, to od pełnej wartości umowy za cały okres 

opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% łącznej wartości umowy netto,  

• za odstąpienie od umowy z winy jednej ze Stron – kara umowna w wysokości 10% 

łącznej wartości umowy netto należna stronie, która nie ponosi winy za odstąpienie. 

Ponadto w umowie zostanie zawarta klauzula umożliwiająca dochodzenie 

odszkodowania uzupełniającego w sytuacji, gdy kara umowna nie pokryje całej 

poniesionej szkody.  

6. Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca wskazał w umowie co najmniej jedną i 

nie więcej niż 2 osoby odpowiedzialne za realizację umowy, będącą (będące)  
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przedstawicielem/lami wykonawcy. Zmiana tych osób po zawarciu umowy będzie 

możliwa jedynie z ważnych powodów. Poza powyższym Zamawiający nie przewiduje 

przypadków zmiany umowy z wyjątkiem okoliczności przywołanych w punkcie 7-tym 

poniżej.   

7. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację planowanego projektu. 

Przez okoliczności niezależne od Zamawiającego należy rozumieć: klęski żywiołowe 

(powodzie, lawiny, sezonowe pożary itp.), katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki, 

przedłużające się prace budowlane miejsca gdzie mają zostać zainstalowane maszyny, itp. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, 

pod rygorem nieważności.  

8. Adres do kontaktu w sprawie ogłoszenia i zamówienia ze strony Zamawiającego: 

projekt@kongresy.com.pl  
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