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Rzeszów, dnia 13.12.2018r. 

 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/1.4.1/2018 
z dnia 13.12.2018 r. 

dotyczy: dostawa sprzętu niezbędnego do funkcjonowania systemu VR 
 
 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
MTA Design Marek Tarnawski 
Wysoka 440B 
37-100 Łańcut 
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w 
związku z realizacją projektu pt. „Rozwój firmy MTA DESIGN Marek Tarnawski poprzez utworzenie serwisu 
kooperacyjnego projektowania architektury i modelowania wnętrz" w ramach Osi Priorytetowej 1 Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującej w projektach 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego zgodnie z 
zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy sprzętu komputerowego dla MTA Design Marek Tarnawski. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do Zapytania ofertowego - „Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia”. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Kod CPV: 30213000-5 – komputery osobiste, 30231300-0 – monitory ekranowe, 30236000-2 – różny sprzęt 
komputerowy, 30200000-1 – urządzenia komputerowe, Kod CPV 30213100-6 – komputery przenośne, Kod 
CPV 30237450-8 – tablety graficzne. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania dostawy sprzętu to 15.01.2019 r. 
 

VI. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW 

1. Oferenci winni spełniać łącznie następujące warunki: 
a) Posiadają doświadczenie w dostawie sprzętu komputerowego – minimum 1 dostawa sprzętu o 

wartości powyżej 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) PLN netto w przeciągu ostatnich 4 lat. 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli oferent przedstawi dokumenty potwierdzające 
doświadczenie w realizacji ww. dostaw. 

http://www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl/
http://www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl/
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Zamawiający dopuszcza przedstawienie tego załącznika w formie wystawionej faktury za wykonaną 
dostawę sprzętu z zachowaniem anonimizacji zgodnie z RODO. 

 
b) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
c) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d) Wykonawca nie znajduje się w upadłości i/lub w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej mu 

rzetelne wykonanie zamówienia. 
 

2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 
związanych 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 5% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• 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. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 
kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy 
spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolw iek z wymaganych 
oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami 
określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem 
powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca 
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 

VII. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty: 
1. Formularz ofertowy – wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 
3. Dokumenty potwierdzające realizację dostaw - Załącznik nr 4. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 
1. Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ocena = A+B 

Ad. A. – Kryterium Cena zostanie obliczone według następującego wzoru: 

(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60 punktów 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 60 punktów. 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% 
od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie 
wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek 
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając 
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania 
zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył 
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wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Ad. B. – Kryterium Gwarancja zostanie obliczone według następującego wzoru: 

a) Udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości i dłuższej – 40 punktów, 
b) Udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości – 30 punktów, 
c) Udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji jakości – 20 punktów, 
d) Udzielenie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości – 10 punktów, 
e) Udzielenie krótszej niż 12 miesięcznej gwarancji – 0 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 40 punktów. 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena, Kryterium B. Gwarancja, zostaną dodane 
do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać 
maksymalnie 100 pkt. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie 
ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę 
z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę 
punktów. 

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń 
zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości 
zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym 
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 

2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wskazane w punkcie VII niniejszego zapytania 
ofertowego. 

3. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie 
oferty, oświadczeń i innych dokumentów w języku innym niż polski, jeśli nie towarzyszy im tłumaczenie 
na język polski. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej 
umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane jest 
przedłożenie do oferty pełnomocnictwa. 

5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy 

z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
8. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz 

do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn. 
11. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert i załączonych dokumentów. 
12. Zaoferowana cena netto musi obejmować cały przedmiot zamówienia, kompletny, w pełni 

funkcjonujący, zdatny do użytkowania. 

Jeśli złożona oferta nie będzie zawierała któregokolwiek z obowiązujących elementów wymaganych w 
powyższych punktach, zostanie odrzucona. 
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X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Oferta może zostać złożona: 
a) osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w biurze firmy: 

MTA Design Marek Tarnawski 
ul. Gałęzowskiego 6, 35 - 074 Rzeszów 
w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego podanym 
poniżej oraz zapisem: “OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO PLATFORMY 
DO WIZUALIZACJI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ VR”: 

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: marek@mtadesign.pl 

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć do dnia 
20.12.2018r. godz. 16:00. Oferta musi być ważna przez minimum 30 dni od terminu składania ofert. 

Wybór Oferenta nastąpi w dniu 20.12.2018 r. 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marek Tarnawski, e-mail: marek@mtadesign.pl. 

 

XI. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty przygotowywane są 

na koszt Oferenta. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem 

wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty. 

 

XIII. WYKLUCZENIE 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym 
4. Załącznik nr 4 – Dokumenty potwierdzające realizację dostaw. 


