Oznaczenie sprawy: ZPI.2612.2.2020

Warszawa, 28 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa elementów elektrotechnicznych
Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa,
NIP: 525-00-76-84, REGON: 0000037902, KRS:
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem
są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub
rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu
TECHMATSTRATEG
Kod CPV:
31711100-4 – Elektroniczne elementy składowe
31731000-9 – Artykuły elektrotechniczne
I.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów elektrotechnicznych.
2. Szczegółowe wymaganie techniczne zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 1 do Zapytania.
3. Zamawiający
zamówienia:

dopuszcza

składanie

1) Część zamówienia nr 1 – pakiet
2) Część zamówienia nr 2 – pakiet
3) Część zamówienia nr 3 – pakiet
4) Część zamówienia nr 4 – pakiet
5) Część zamówienia nr 5 – pakiet
4. Wykonawca może składać ofertę w
zamówienia.
II.

ofert

częściowych

w

następujących

części elektrotechnicznych nr
części elektrotechnicznych nr
części elektrotechnicznych nr
części elektrotechnicznych nr
części elektrotechnicznych nr
zakresie jednej, wybranych

Częściach

1 (46 pozycji)
2 (101 pozycji)
3 (31 pozycji)
4 (3 pozycje)
5 (2 pozycje)
lub wszystkich Części

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia w terminie:
1) do 15 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia – dotyczy Części zamówienia nr 1;
2) do 15 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia – dotyczy Części zamówienia nr 2 i 3;
3) do 40 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia – dotyczy Części zamówienia nr 4.
4) do 40 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia – dotyczy Części zamówienia nr 5
III.
Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
IV.

Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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V.

Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Oferta stanowi oświadczenie woli. Składając ofertę cenową w odpowiedzi na przedmiotowe
zaproszenie Wykonawca przyjmuje warunki: zaproszenia, wzoru umowy, oraz 30-dniowy
termin związania ofertą.
2. Na kompletną Ofertę składają się:
a) formularz oferty przygotowany na druku stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego
zaproszenia – dokument nie podlega uzupełnieniu,
b) formularz cenowy przygotowany na druku stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego zaproszenia (jako załącznik do formularza oferty) dokument nie
podlega uzupełnieniu;
c) pozostałe
dokumenty
wynikające
z
treści
niniejszego
zapytania
– np. pełnomocnictwa dla osób podpisujących i składających ofertę w imieniu
Wykonawcy.
3. Sposób przygotowania oferty:
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania
ofertowego.
3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Oferta musi być napisana czytelnie na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,
w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy. Każda strona kompletnej oferty musi być parafowana.
5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6) Dokumenty sporządzone w
języku obcym muszą być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
VI.
Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę można złożyć elektronicznie na adres e-mail: iel@iel.pl poprzez przekazanie skanu
podpisanych dokumentów (wszystkich wymaganych treścią niniejszego zaproszenia) oraz
dodatkowo edytowalną wersją formularza cenowego (arkusza kalkulacyjnego),
w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

7 maja 2020 r. do godz. 10:00
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3. Zaleca się żądanie potwierdzenie otrzymania wiadomości.
VII.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca oblicza cenę brutto w następujący sposób: cena netto + podatek VAT = cena
brutto, wypełniając wszystkie rubryki formularza cenowego dla części w zakresie, której
złożona jest oferta, a następnie przenosi wartości netto i brutto do formularza ofertowego
jako cenę oferty.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów.
3. Cena oferty musi stanowić pełny koszt, jaki Zamawiający będzie musiał zapłacić
wykonawcy za wykonanie zamówienia w pełnym zakresie.
4. Cenę brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z zasadami matematyki).
5. Cena brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
7. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji w sprawie ceny, z zastrzeżeniem
postanowień rozdziału VIII pkt. 11.

Strona 2 z 4

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium cena (brutto) –
odrębnie w zakresie każdej z Części.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie wyłącznie tych, które dotyczą:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
4. Zamawiający informuje Wykonawców o poprawieniu omyłek wskazanych w pkt 3.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, w szczególności jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenie do złożenia oferty,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) jest niezgodna z innymi przepisami prawa.
6. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu. Ostateczną ocenę danej
oferty stanowi liczba punktów za cenę.
7. W trakcie dokonywania obliczeń liczby punktów dla złożonych ofert Zamawiający zaokrągli
każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto,
a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
przyznawanych na podstawie poniższego wzoru:
Najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert
Punkty =----------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Cena brutto badanej oferty

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
zawiera taką samą najniższą cenę lub koszt, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
10.
Zamawiający unieważnia postępowanie w całości lub w zakresie wybranych Części
zamówienia w przypadku, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w zakresie danej Części;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i niemożliwe lub
niecelowe jest zwiększenie kwoty;
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub jego wykonanie nie leży w interesie
Zamawiającego.
11.
W przypadku wystąpienia przesłanki unieważnienia postępowania, o której mowa w
ust. 10 pkt. 3 powyżej, gdy Zamawiający, przed unieważnieniem postępowania zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta została
najwyżej oceniona w zakresie ceny i innych postanowień umowy. Negocjacji nie będą
podlegały: termin realizacji poszczególnych etapów realizacji dostawy, rodzaj i wysokość
kar umownych. Negocjacje nie mogą prowadzić do ograniczenia zakresu świadczenia
Wykonawcy mającego wpływ na należyte wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
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IX.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą niezwłocznie po dokonaniu
wyboru oferty wykonawcy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
w zawiadomieniu o wyborze oferty.
2. Umowa może zostać zawarta drogą korespondencji listowej, poprzedzonej wysyłką wersji
elektronicznej umowy na adres e-mail Wykonawcy, którego otrzymanie Wykonawca
niezwłocznie potwierdzi w trybie korespondencji zwrotnej.
3. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do przekazania oryginału
oferty złożonej uprzednio skanem.
X.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XI.
Wzór umowy
Wzór umowy został określony w załączniku nr 4 do zaproszenia. Zamawiający wymaga
od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.
XII. Załączniki:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Formularz cenowy
4. Wzór umowy
5. Klauzula RODO
p.o. Dyrektora
Sieci Badawczej Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki
dr Jacek Szczot
(podpis na oryginale dokumentu)
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