
Zielonka, 28-03-2017

Ogłoszenie o zamówieniu w toku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

na dostawę usługi wynajmu sprzętu komputerowego
nr ZO/3/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego

MARCEL S.A.
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11
05-220 Zielonka
22-490-95-30
22-771-01-91 (fax)
biuro@marcel.pl
REGON: 011570536
NIP: 1130010546 
KRS: 0000589107

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane:
1. Na stronie internetowej Zamawiającego www.marcel.pl    
2. Na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

2. Rodzaj zamówienia

1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na dostawę usług.
2. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000,00 zł netto. 
3. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w

zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020  oraz  Wytycznych  programowych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  objętych
dofinansowaniem  w  ramach  regionalnego  programu  operacyjnego  województwa
mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  w  stosunku  do  których  nie  stosuje  się  ustawy prawo
zamówień publicznych.

4. Niniejsze  zamówienie  jest  realizowane  w  ramach  projektu  pt.  „Prototyp  Inteligentnego
Systemu  Wspomagającego  Diagnostykę  Patomorfologiczną”,  realizowanego  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020
(RPO WM 2014-2020),

3. Nazwa zamówienia

Dostawa usługi wynajmu sprzętu komputerowego. 
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4. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa wynajmu fabrycznie  nowego  sprzętu  komputerowego  i
wyposażenia wraz obsługą i konserwacją przedmiotu zamówienia.

Kody CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 
Kody uzupełniające: PA01-7 Wynajem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania dla Wykonawcy:

1. Przedmiotem zamówienia  jest  usługa wynajęcia  sprzętu  komputerowego i  wyposażenia  w
postaci fabrycznie nowego zestawu następujących urządzeń:
 Notebook, 6 sztuk
 Tablet, 4 sztuki
 Monitor LCD, 4 sztuki
 Mikrokontroler, 6 sztuk
 Dysk HDD wewnętrzny, 6 sztuk
 Dysk SSD, wewnętrzny, 3 sztuki
 Dysk HDD zewnętrzny, 4 sztuki
 Pamięć RAM
 Mysz, 6 sztuk
 Serwer, 2 sztuki
 Serwer archiwizacyjny, 1 sztuka
 Ręczny skaner kodów kreskowych, 4 sztuki
 Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych, 4 sztuki,
 Stacjonarny skaner kodów kreskowych, 4 sztuki,
 Zasilacz UPS, 1 sztuka
 Drukarka laserowa, 2 sztuki.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ
2. Podane  przez  Zamawiającego  ewentualne  nazwy  (znaki  towarowe),  mają  charakter

przykładowy,  a  ich wskazanie  ma  na celu określenie  oczekiwanego standardu,  przy czym
Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych  w  zakresie  sporządzonego  opisu
przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych
cech  technicznych  i  jakościowych  oraz  standardów,  dla  których  określenia  dopuszcza  się
wskazanie przykładowych znaków towarowych. 

3. Zamawiający  wymaga,  aby  przedmiot  zamówienia  był  fabrycznie  nowy,  wolny  od  wad
technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne
opakowanie  dla  danego  produktu,  zaopatrzone  w  etykiety  identyfikujące  dany  produkt,
określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. 

4. Okres  wynajmu wynosić  będzie  18  miesięcy,  począwszy od  15.04.2017r.  do  15.10.2018r.
Oferowany  sprzęt  należy  dostarczyć  do  Zamawiającego  w  terminie  do  10  dni  od  dnia
podpisania umowy, odbiór należy potwierdzić protokołem odbioru. 

5. Wykonawca wyraża zgodę, aby sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia wykorzystany był
przez Zamawiającego do prac badawczych i rozwojowych, w tym w warunkach kontaktu z
materiałem biologicznym i  chemicznym (laboratoria  medyczne)  oraz  działał  w  obecności
wielu innych urządzeń elektronicznych i komputerowych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę, aby sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia wykorzystany był
także  do  sterowania  innymi  urządzeniami  i  prototypami  urządzeń,  łącznie  z  jego
przemieszczaniem i użytkowaniem poza siedzibą Zamawiającego. 
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7. Wykonawca zapewni, w ramach zamówienia, serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia, na
cały okres trwania zamówienia (18 miesięcy), na następujących warunkach:
a) serwis w trybie On-site (w granicach Polski);
b) w  przypadku  braku  możliwości  naprawy  w  ciągu  24  godzin,  dostarczenie,  w  ciągu

następnego dnia roboczego po zgłoszeniu, identycznego sprzętu zastępczego;
c) o ile  awaria  nie  obejmuje  dysków  twardych,  wymiana  na  nowe  ich  nie  dotyczy.  W

przypadku wymiany sprzętu zawierającego twardy dysk, Wykonawca zobowiązany jest do
przeinstalowania go do wymienianego sprzętu;

d) Zamawiający  wymaga,  aby  w  przypadku  awarii  dysku  twardego  Wykonawca  przed
wymianą  całkowicie  usunął  wszelkie  zapisy  z  uszkodzonego  dysku,  lub  gdy  to
niemożliwe, uszkodzony dysk zniszczył w sposób uniemożliwiający odczyt danych, które
zawierał.  Intencją  Zamawiającego  jest,  aby  dane  zawarte  na  twardych  dyskach  nie
opuściły miejsca ich przetwarzania, nawet w przypadku awarii;

e) serwis  obejmuje  wszystkie  wady  i  uszkodzenia  eksploatacyjne  powstałe  w  okresie
zamówienia,  w tym wynikłe z instalacji, rekonfiguracji,  rozbudowy lub transportu, oraz
będące następstwem współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich, z
wyłączeniem  uszkodzeń  zawinionych  przez  Zamawiającego,  wynikających  z  nieprze-
strzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego.

8. Zamawiający ma  prawo ingerować  w  konfigurację  przedmiotu  zamówienia,  w tym m.in.
instalować lub deinstalować podzespoły (w tym własne), rozbudowywać i przebudowywać
części  składowe oraz uruchamiać  oprogramowanie lub urządzenia firm trzecich. Powyższe
czynności  nie  powodują  utraty  gwarancji  ani  praw  serwisowych,  również  w  przypadku
naruszenia naklejek i innych zabezpieczeń gwarancyjnych.

9. Po zakończeniu okresu wynajmu, przedmiot zamówienia zostanie zwrócony Wykonawcy w
stanie wynikającym z prowadzonych w projekcie prac. Wykonawca odbiera sprzęt z siedziby
Zamawiającego i nie rości żadnych zastrzeżeń, a Zamawiający nie zostanie obciążony przez
Wykonawcę  dodatkowymi  kosztami,  nawet  w  przypadku,  kiedy  sprzęt  będzie  w  stanie
gorszym, niż oczekiwany po okresie normalnej eksploatacji.

10. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia pod adres Zamawiającego, w
godzinach 800 - 1500. 

5. Warunki udziału w postępowania, wymagane dokumenty oraz opis sposoby dokonywania 
ich oceny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące:

Kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności,  o  ile  wynika  to  z
odrębnych przepisów:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.

Na  potwierdzenie  spełnienia  powyższych  warunków  Wykonawca  przedstawi  następujące
dokumenty: dokument potwierdzający wpis prowadzonej działalności gospodarczej. 

Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: 
Zamawiający nie określa wymogów minimalnych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania  powyższego  warunku  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie  oświadczenia  o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
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      Sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy
Zamawiający nie określa wymogów minimalnych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania  powyższego  warunku  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie  oświadczenia  o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Nie  dołączenie  wymaganych  dokumentów  lub  dołączenie  dokumentów  niepotwierdzających
spełnienia ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów
wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych przez  nich  ofert.  Nie  złożenie  wyjaśnień  w nakreślonym
przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie może być podstawą do odrzucenia oferty.

Z przedstawionych treści dokumentów musi wynikać w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych
wątpliwości spełnienie warunku udziału w postępowaniu, którego dany dokument dotyczy. 

Wykaz dodatkowych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu:

1) Wykonawca dostarczy materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z
opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów
technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie materiałów
w języku angielskim. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych na płycie CD.

2) W celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,  Wykonawca  złoży  wraz  z  ofertą  specyfikację  techniczną  zaoferowanego
sprzętu wraz ze szczegółową listą komponentów wchodzących w skład sprzętu, zawierającą
nazwę  producenta  oraz  model  komponentu,  wraz  z  poszczególnymi  cenami  i  ilościami
poszczególnych komponentów.

UWAGA
Wykonawca składając ofertę w ramach niniejszego ogłoszenia akceptuje wszystkie zapisy zamówienia i
dołączonych  załączników,  w  tym  w  szczególności  zapisy  wynikające  ze  wzoru  umowy  stanowiącej
załącznik nr 4 do specyfikacji.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania warunków umownych. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji

Zamówienie  nie  jest  podzielone  na  części  i  Wykonawca  może  złożyć  tylko  1  ofertę  dla  całego
zamówienia. 
Ustala się następujące kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktacji. 

KRYTERIUM 1: CENA (C) – 100 PUNKTÓW 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.  Maksymalną ilość punktów otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
 

C =  (Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu / Cena badanej oferty) x 100 punktów

gdzie: C - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
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Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zamawiający dokona wszystkich obliczeń z dokładnością
do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Zamawiający  wybierze  ofertę,  która  otrzyma  największą  liczbę
punktów. 

7. Miejsce, termin i forma składania i otwarcia ofert

1. Oferty  należy  złożyć  do  dnia  6.04.2017 do  godz.  13:00 w  siedzibie  Zamawiającego  w
Zielonce, ul. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka. 

2. Oferty  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  opisanej  w  następujący  sposób:  adres
Wykonawcy, adres Zamawiającego, dopisek:

„Oferta na dostawę usługi wynajmu sprzętu komputerowego.” 
3. Należy dołączyć dopisek: „ Nie otwierać do dnia 6.04.2017 do godz. 13:00”
4. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone w inny

sposób, w tym drogą elektroniczną zostaną odrzucone. 
5. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które

spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. 
6. Każdy  Wykonawca  może  złożyć  wyłącznie  jedną  ofertę.  Zamawiający  nie  dopuszcza

składania ofert wariantowych i/lub częściowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej
oferty  i/lub  oferty  częściowej  i/lub  oferty  wariantowej  spowoduje  odrzucenie  przez
Zamawiającego wszystkich złożonych ofert. 

7. Oferty zaleca się sporządzić na załączonym formularzu Oferty. 
8. Oferty należy sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym. Oferty wypełnione

pismem ręcznym zostaną odrzucone. 
9. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków

opisanych w pkt. 5 niniejszego zapytania. 
10. Wykonawca  powinien  złożyć  ofertę  z  ceną  wyrażoną  w  Polskich  Złotych  (PLN).  W

przypadku,  gdy  Wykonawca  złoży  ofertę  z  ceną  wyrażoną  w  walucie  innej  niż  PLN
Zamawiający dokona przeliczenia ceny na PLN z wykorzystaniem kursu średniego NBP z
dnia składania ofert. 

11. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  6.04.2017 o  godz.  13:30 w  siedzibie  Zamawiającego  w
Zielonce, ul. Wyszyńskiego 11. 

12. Okres  związania  z  ofertą  powinien  wynosić  30  dni,  licząc  od  dnia  wyznaczonego  przez
Zamawiającego jako termin złożenia oferty.

8. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

9. Informacja o zakresie wykluczenia 

Oferty w ramach niniejszego postępowania nie mogą złożyć podmioty powiązane 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:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
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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.

Na potwierdzenie braku opisanego powiązania Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty 
podpisanego, stosownego oświadczenia. 

10. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz o osobach 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobami  upoważnionymi  przez  Zamawiającego  do  udzielania  odpowiedzi  w  ramach
niniejszego zapytania są:

a. Paweł Marczykowski
b. Daria Trućko-Stochmal

2. Zapytania  w  sprawie  niniejszego  zapytania  można  składać  wyłącznie  pisemnie  lub  za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres d.trucko@marcel.pl 

3. Pytania zadane w inny sposób pozostaną bez odpowiedzi ze strony Zamawiającego 
4. Pytania do  treści zapytania:

a) Wykonawcy  mogą  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  zapytania.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na pytania, które spłyną do niego do dnia
3.04.2017r. W  przypadku  pytań  otrzymanych  przez  Zamawiającego  po  tym  terminie
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi.

b) Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym
przekazał niniejsze zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści odpowiedzi
na stronie internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane
mu w sposób inny niż opisany powyżej, w szczególności Zamawiający nie odpowiada na
pytania za pośrednictwem telefonu.  

5. Zmiany w treści zapytania:
a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed

upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  niniejszego  zapytania.
Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający opublikuje niezwłocznie na stronie
internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie

b) modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
c) Zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu

niezbędnego  do  wprowadzenia  w  ofertach  zmian  wynikających  z  modyfikacji  treści
niniejszego zapytania. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie
informuje  Wykonawców  poprzez  zamieszczenie  odpowiedniej  informacji  na  stronie
internetowej na której udostępnił niniejsze zapytanie.

6. Zamawiający nie  będzie  odpowiedzialny i  nie  poniesie  żadnych kosztów spowodowanych
wydatkami  lub stratami  poniesionymi  przez Wykonawcę w związku z  żadnymi  aspektami
związanymi z przygotowaniem oferty.

11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

Warunki  zmiany  umowy,  o  ile  zostały  przewidziane,  zostały  uwzględnione  w  treści  umowy
stanowiącej załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
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12. Klauzule dotyczące możliwości unieważnienia postępowania

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  postępowania  w  każdym  czasie  bez  podania
przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty.

13. Inne istotne informacje

Wadium

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

7


	22-490-95-30
	22-771-01-91 (fax)
	biuro@marcel.pl

