Ełk, dnia 19.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
PCPR.0102.331.2020
Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk.
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
–

Zakup 20 szt. urządzeń wielofunkcyjnych;

–

Zakup 20 szt. drukarek.
Urządzenia wielofunkcyjne o parametrach wskazanych poniżej:
Nazwa podzespołu/ parametry
Technologia druku
Funkcje
Rozdzielczość druku
Prędkość druku A4

Opis minimalnych wymagań
Atramentowa, kolorowa
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Minimum 1200 x 1200 dpi
Minimum 20 stron/minutę

Prędkość kopiowania A4
Podajnik papieru
Odbiornik papieru

Minimum 20 kopii na minutę
Minimum 100 arkuszy
Minimum 50 arkuszy

Obsługiwany typ nośnika

Minimum:
- papier zwykły

Urządzenie
wielofunkcyjne

Obsługiwane formaty nośników
Rozdzielczość skanowania przy

- koperty
Minimum A4
Minimum 1200 x 1200 dpi

użyciu szyby skanera
Maksymalny format skanu
Druk dwustronny (dupleks)
Złącza i komunikacja

Minimum A4
Tak, w standardzie.
Minimum:
-USB
-Ethernet

Wyświetlacz
Liczba wkładów drukujących
Materiały eksploatacyjne jako

-Wifi
Wbudowany
4
Toner startowy pozwalający wydrukować minimum 1000 miesięcznie stron A4

wyposażenie standardowe urządzenia
wielofunkcyjnego dostarczane w
komplecie
Dodatkowe wymagania

Komplet tuszy o wydajności całkowitej,
kolorowe wydajność min. 700 stron,

Gwarancja

czarny wydajność min. 1000 stron
Minimum 12 miesięcy

Serwis

Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
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–

Drukarki o parametrach wskazanych poniżej:
Nazwa parametru

Drukarka

Opis minimalnych wymagań

Technologia druku

Laserowa, monochromatyczna

Rozdzielczość druku

2400x600 dpi

Podajnik Papieru

Min. 150 arkuszy

Odbiornik Papieru

Min. 50 arkuszy

Szybkość druku

Do 20 str/min

Obsługiwane formaty nośników

- A5,
- A4,
- B5,

Druk dwustronny (dupleks)

Nie

Interfejsy

- USB
- Wifi

Gwarancja

Min. 24 miesiące gwarancji producenta

Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem testowym, wydajność 1000 stron.

– Oferta do dnia : 27.10.2020 do godz. 15:00
W ofercie proszę podać również przewidywany termin realizacji.
W razie pytań kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku tel : 87 621 15 50
e-mail: sekretariat@pcpr.elk.pl
2) Na zamówienie z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z istotnymi postanowieniami niniejszego
zapytania.
3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie regenerowany, nie uszkodzony,nie instalowany nigdy
wcześniej w żadnym celu), kompletny, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych, technicznych i prawnych,
oznakowany indywidualnym numerem fabrycznym oraz musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty
gwarancyjne w języku polskim. Do urządzeń należy dołączyć wszystkie kable niezbędne do ich prawidłowego
użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w pełni zmontowanego,
pełnowartościowego, w pierwszym gatunku.
4) Przedstawione do niniejszego zapytania ofertowego, parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimum
techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Zaoferowany przez Wykonawcę produkt powinien
spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za
wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.
5) Istotne postanowienia wiążące dla Wykonawcy zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą.
6) Zamówienie obejmuje również transport przedmiotu zamówienia, wniesienie do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego. Powyższe odbywać się będzie na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7) Składana oferta musi obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy określony w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
8) Wykonawca odpowiada za dostarczony sprzęt w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną
odpowiedzialność za powstałe szkody.
9) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez
Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
10) Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji:
–

Dostawa będzie wykonywana w terminach ustalonych z Zamawiającym, na podstawie umowy na
cały zamówiony asortyment:
7 dni od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 10 listopada 2020 r.;

–

Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostarczenia sprzętu przez
Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń, ważnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

–

Wykonawca zdeklaruje okres na jaki udziela gwarancji w formie oświadczenia załączonego do
Formularza ofertowego na etapie procedury zakupowej.

–

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wsparcia na warunkach
określonych w umowie z Zamawiającym.

11) Obowiązki Zamawiającego:
–

Zamawiający jest obowiązany przeprowadzić zapytanie ofertowe zgodnie z projektem pn.:„Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

–

Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznymi osobami
uprawnionymi do wykonania zamówienia;
b) niebędący w likwidacji lub w stanie upadłości.

–

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
spośród ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie
kryterium: cena łączna oferty, znaczenie 100 %.

–

Opis sposobu obliczenia ceny. Wyliczenie ceny następuje na podstawie ceny ofertowej przedmiotu
zamówienia, zawartej w odesłanym Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego. Cena oferty ma być podana w ujęciu netto, brutto w złotych polskich (co do drugiego
miejsca po przecinku), wraz z podaną do wiadomości Zamawiającego stawką podatku VAT.

12) Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:
–

Termin złożenia oferty na zapytanie ofertowe do: 27.10.2020 r. do godz. 15:00 ;

–

Sposób oraz miejsce złożenia: drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan)
na adres e-mail:sekretariat@pcpr.elk.pl

Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

lub pisemnie za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk.
–

Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się droga elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do
wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważniona do reprezentowania.

–

Sposób przygotowania oferty, wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania;
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
c) do oferty należy dołączyć:- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. CEiDG lub KRS)

13) Każda pozycja opisu przedmiotu zamówienia musi być spełniona poprzez wskazanie oferowanych przez
Wykonawcę parametrów technicznych; - nie dopuszcza się wpisywania stwierdzeń np. „zgodnie ze specyfikacją”,
„TAK” itp.
14) Czytelnie podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do
formularza ofertowego,
–

oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzone w języku polskim, na komputerze lub odręcznie
drukowanymi literami, musi zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy
i musi być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

–

cenę jednostkową netto oraz wartości oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku
VAT należy ująć w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1); wartość netto i brutto oferty należy podać
cyframi w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,- prawidłowe ustalenie stawki
podatku VAT leży po stronie Wykonawcy, należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 106 z późn. zm.),

–

w cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,

–

wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego muszą być podpisane we wskazanych przez
Zamawiającego miejscach i przez osoby do tego upoważnione,

–

wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

–

złożenie oferty oznacza akceptacje wszystkich warunków zamówienia

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert, informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego
zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zapytanie ofertowe,
17) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do
uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych ofert lub wymaganych dokumentów.
18) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu ofertowym.
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19) Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert;
20) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
21) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji zawartych w kopiach przedłożonych
dokumentów poprzez żądanie przedstawienia oryginałów tych dokumentów do wglądu,- Warunki płatności –
szczegółowo określone w umowie z Wykonawcą, z zastrzeżeniem, że warunkiem wystawienia faktury/rachunku
jest uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru zamawianego asortymentu.
23) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Rozstrzygnięcie postępowania
i zlecenie realizacji zamówienia.
24) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana drogą mailową niezwłocznie po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferty, które wpłyną po terminie do PCPR w Ełku po terminie
określonym w zapytaniu nie będą rozpatrywane i podlegają archiwizacji. Zamówienia udziela się poprzez
zawarcie umowy określającej warunki realizacji zamówienia.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Ewelina Monika Gronek-Iwaszko – Kierownik Działu Ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie – 87 621 15 50
Okres związania z ofertą - Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

DYREKTOR PCPR W EŁKU
IWONA NOWAKOWSKA
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