Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do składania ofert
Region Gdański NSZZ „Solidarność” w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe Kwalifikacje Receptą na Kryzys BIS!” zaprasza do składania ofert na
sprzęt komputerowy.
Oznaczenie postępowania
RG/ BIS /SK/2011/08/01
1.
Zamawiający
Nazwa
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Maria Gatz
Osoby upoważnione do
PO Koordynatora projektu z ramienia partnera
kontaktów
Magdalena Nowak
Asystent Koordynatora projektu z ramienia partnera
ul. Wały Piastowskie 24
Adres
80 – 855 Gdańsk
Województwo Pomorskie
Nr telefonu
058 308 42 45
Adres e – mailowy
m.nowak@solidarnosc.gda.pl
Adres strony internetowej
www.solidarnosc.gda.pl
2.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy przeznaczony do realizacji szkoleń w projekcie „Nowe Kwalifikacje
Receptą na Kryzys BIS!”
3.
Opis przedmiotu zamówienia
Sprzęt komputerowy składa się z:
- 11 laptopów (10 laptopów dla uczestników oraz 1 laptop dla prowadzącego szkolenia)
- 1 dużego laptopa do prezentacji
- Licencji oprogramowania Microsoft Office 2010 na 12 stanowisk
- Rzutnika multimedialnego
- Drukarki
- Serwera
Szczegółowa wymagana specyfikacja sprzętu komputerowego znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4.
Okres i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
Okres realizacji
23 sierpień – 05 wrzesień 2011
Miejsce realizacji Województwo Pomorskie / Gdańsk
5.
Forma współpracy
- Umowa zakupu/sprzedaży
- Umowa o świadczenie usług
6.
Wymagania dla wykonawcy
- Dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego
- Konfiguracja sprzętu według wytycznych Zamawiającego
- Instalacja oprogramowania
7.
Termin i miejsce składania ofert
Termin
Do dnia 19 sierpnia 2011 do godziny 15:00
Siedziba Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
Miejsce
80 – 855 Gdańsk
Pokój 130
8.
Kryteria dostępu
- Dostarczenie oferty w podanym w zapytaniu ofertowym terminie i do podanego miejsca
- Oferta zawiera wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawiera pełną nazwę i dane kontaktowe wykonawcy
- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawiera oferowaną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawiera datę, miejsce, imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy oraz jej podpis
- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawiera pełną i szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu
Specyfikacja oferowanego sprzętu spełnia wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego
Dostarczenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzęt komputerowy” osobiście lub listem
poleconym (obowiązuje data dostarczenia listu, a nie data wysłania).
W przypadku, gdy kryteria dostępu nie zostaną spełnione, oferta odrzucana jest ze względów formalnych.
9.
Kryteria oceny
Cena
80%
Specyfikacja sprzętu (powyżej specyfikacji wymaganej)
20%
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10. Wybór oferty
Data / godzina / miejsce
otwarcia ofert
Komisja Oceniająca

System oceny i wyboru ofert
11.
-

12.
1.
2.

22/08/2011 10:00
ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 855 Gdańsk
3 osobowa komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego.
Z posiedzenia komisji sporządzony zostanie protokół.
Wybór oferty nastąpi na podstawie oceny specyfikacji oferowanego sprzętu oraz
ceny zawartej w wypełnionym załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Oferenci otrzymają informację o wyniku drogą e – mailową.
Oferta wybrana zostanie potwierdzona również listowo i telefonicznie.

Postanowienia końcowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z wykonawcą, którego oferta
uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach niniejszej oferty
Zgodnie z przepisami art. 180 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oferentowi przysługuje
prawo wniesienia protestu dotyczącego istotnych warunków zamówienia
Postępowanie dotyczy projektu: „Nowe Kwalifikacje Receptą na Kryzys BIS!” finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
Załączniki
Szczegółowa wymagana specyfikacja sprzętu komputerowego
Dane wykonawcy / Specyfikacja oferowanego sprzętu / Oferta
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