Kuniów dnia 20.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02.01.02/1/11/2017
PRZEPROWADZANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO i BIUROWEGO
objętych projektem o nazwie „Zintegrowany informatyczny system zarządzania zasobami PPHU
Hellux-Hain Spółka Jawna w Kuniowie” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020;
Działanie 02.01 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie 02.01.02 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.
Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych
środków trwałych/ wyposażenia , objętych ujętym we wniosku o dofinansowanie zadaniem o
nazwie Zakup urządzeń komputerowych, w ramach którego zamawiający przewiduje:
Zadanie nr 1. Zakup urządzeń komputerowych – etap II
obejmujący zakup komputerów oraz zakup urządzeń biurowych o funkcjonalności i parametrach
technicznych nie gorszych niż wymienione poniżej :
1. Serwer systemu ERP 1 sztuka
Konfiguracja minimalna: jeden procesor 8 rdzeniowy,16 wątków, taktowanie 2.1, pamięć
cache 20mb, minimalna ilość RAM 32 GB DDR4, możliwość montażu w szafie RACK, 2x 512GB
SSD (10 lat gwarancji, RAID1, system i baza danych), 2x 2TB HDD (RAID1, pliki dokumentów
zapisywane w ERP), 4x Karta sieciowa o przepustowości minimum 1Gb, urządzenia
wejścia/wyjścia min. 4 x USB 3.0, Szyby ruchome z ramieniem na kable
2. System backup (NAS) 1 sztuka
Konfiguracja minimalna: z możliwością montażu 4 dysków 3,5”, 4x dysk 4TB (efektywnie 8TB
w RAID1 mirror), minimum 2 porty LAN 1GB, urządzenia wejścia/wyjścia min. 2 x USB 3.0 i 2
x USB 2.0 oraz 1 x HDMI, możliwość montażu w szafie RACK, Procesor o parametrach 3.4 Ghz,
Pamięć ram 4 gb DDR 3
3. Komputery stacjonarne – 2 zestawy (księgowość i administrator systemu)
Konfiguracja minimalna: 4 rdzenie o częstotliwości 3,2 GHz i pamięci cache 5 MB, płyta
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główna z obsługą Raid 0/1/5,dedykowana karta graficzna z wyjściem HDMI lub DVI, minimum
8 GB, dysk SSD min 250GB, Karta sieciowa 1 x 1GB, napęd optyczny DVD-RW, 2 monitory 22
cali IPS FullHD z wejściem HDMI lub DVI, Klawiatura i mysz, system operacyjny, pakiet
oprogramowania biurowego z obsługą plików z zapisem w formacie .docx, Antywirus, napęd
optyczny DVD-RW, system operacyjny, mysz bezprzewodowa, urządzenia wejścia/wyjścia
min. 2 x USB 3.0 oraz 1 x HDMI
4. Komputery przenośne (4 zestawy)
Konfiguracja minimalna: minimum 4 rdzenie (pojedynczy rdzeń 3,2 GHz i pamięci cache 5
MB), 17 cali FullHD, dedykowana karta graficzna, minimum 8 GB, dysk SSD min. 250GB, Karta
sieciowa 1 x 1GB, system operacyjny, pakiet oprogramowania biurowego z obsługą plików z
zapisem w formacie .docx, Antywirus, napęd optyczny DVD-RW, system operacyjny, mysz
bezprzewodowa, urządzenia wejścia/wyjścia min. 2 x USB 3.0 oraz 1 x HDMI
5. Komputer stacjonarny do projektowania CAD (1 zestaw)
Konfiguracja minimalna: 6 rdzeniowy 12 wątków, częstotliwość 3,4 GHz, Cache 15 MB, 2x
dysk SSD (RAID1 Mirror) min. 250GB łącznie 16 GB RAM DDR4, Grafika dedykowana do
programów CAD (4x display port z obsługą 4K, 4 GB na szynie 128 bitowej, aktywne
chłodzenie), Karta sieciowa 1 x 1GB, Chłodzenie procesora z współczynnikiem przepływu
powietrza CFM minimum 60., Obudowa tupu Tower z wysokim współczynnikiem przepływu
powietrza CFM, napęd optyczny DVD-RW, Klawiatura i mysz z zmiennym dpi 3600
2 x monitor (minimum 24” 1920 x 1200 (WUXGA), obsługa display port, matowa, matryca
LED, IPS), pakiet oprogramowania biurowego z obsługą plików z zapisem w formacie .docx,
system operacyjny Windows 10 (obsługa programów CAD), Antywirus, urządzenia
wejścia/wyjścia min. 2 x USB 3.0
6. Drukarka fiskalna
1 sztuka
Drukarka fiskalna z możliwością drukowania grafik i kodów 2D, Ethernet, wydruk faktur VAT.
7. Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor 1 sztuka
Konfiguracja minimalna: Karta sieciowa 1 x 1GB, wydruki A4, A3 + FAX + Ksero +Skaner,
skaner z ADF oraz możliwością wysyłki na dysk sieciowy, więcej niż jedna szuflada na papier,
wydajność minimum 15000 na miesiąc.
8. Komputer produkcyjny All-in-One

3 sztuki

Konfiguracja minimalna: z dotykowym ekranem mocowanie VESA, procesor 2,3 GHz i 3MB
Cache, 4 GB RAM, dysk SSHD, Karta sieciowa 1 x 1GB oraz WiFi, dedykowana grafika, pakiet
oprogramowania biurowego z obsługą plików z zapisem w formacie .docx, system
operacyjny, Antywirus, bezprzewodowa mysz i klawiatura, urządzenia wejścia/wyjścia min. 2
x USB 3.0
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Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych
od parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazane w
opisie parametrów znaki towarowe bądź nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych parametrach
jakościowych jak opisane powyżej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w odniesieniu do zadania nr 1 obejmuje kody:
30.00.00.00-9 – Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów
oprogramowania, w tym :
30.21.00.00-4 – maszyny do przetwarzania danych
30.23.20.00-4 – sprzęt peryferyjny

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Hellux-Hain Spółka Jawna
Kuniów 17B
46-200 Kluczbork
osoba do kontaktu : Damian Hain; telefon 660 791 651

II. Termin realizacji zamówienia : do określenia przez oferenta,
maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 15.12.2017r

III . Warunki udziału w zamówieniu
Wymagania względem Wykonawcy:
•

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
(patrz pkt. IX niniejszego zapytania).
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi w oparciu o złożone oświadczenie (wzór stanowi
załącznik nr 2), na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane załączniki.
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Oferta musi być wypełniona we wszystkich wymaganych polach.
Oferta winna być opatrzona pieczęcią firmową i musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Oferty przygotowane w inny niż wyżej opisany sposób nie będą podlegały ocenie.
V. Wybór najkorzystniejszej oferty
Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą
liczbę punktów . Na łączną ocenę składać się będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich
kryteriach.
Kryteria punktowe i sposób oceny:
kryterium : cena – waga 80 pkt.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Punktacja pozostałych ofert zostanie
wyliczona wg poniższego wzoru.
Cena wyliczana wg wzoru : C=Cn/Co x 80 pkt; gdzie
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Cn – cena brutto najtańszej oferty
Co – cena brutto ocenianej oferty
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną w stosunku do cen
rynkowych.
kryterium : termin realizacji zamówienia (określony w tygodniach) – waga 20 pkt.
Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 20 punktów, pozostałe oferty zostaną ocenione
wg wzoru:
T= Tn/To x 20 pkt. , gdzie
T- ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin realizacji zamówienia”
Tn – najkrótszy termin realizacji , liczony w tygodniach , począwszy od dnia otwarcia ofert
To – termin wskazany na rozpatrywanej ofercie
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : biuro@hellux.pl
, pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego lub dostarczona do siedziby Zamawiającego.
Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 28.11.2017 r
Otwarcie ofert i wyłonienie Wykonawcy nastąpi w dniu 29.11.2017 r.
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VII. Ogłoszenie wyników postępowania
Dostawcy , którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie ( a w przypadku jego braku na adres pocztowy) w
dniu otwarcia ofert (data wysłania informacji pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Informacja o
wynikach postępowania zostanie również opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego
www.hellux.pl.

VIII. Dodatkowe informacje
1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Dostawcą
(w formie aneksu, za pisemną zgodą obu stron,) z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy,
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
• zmiany istotnych regulacji prawnych
6. Termin związania ofertą , licząc od dnia otwarcia ofert wynosi 30 dni.
7. Umowa z wybranym dostawcą zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia
konkursu ofert.
IX. Zakres wykluczenia (informacja o zakazie powiązań)
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy
powiązani osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą
następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Dostawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
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X. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert
bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
XI. Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o niewykluczeniu
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Damian Hain
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