URZĄD MIASTA I GMINY
BIAŁOBRZEGI
www.bialobrzegi.pl
S.042.1.2021

Białobrzegi, 30 września 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA nr 3/ RPMA.02.01.01-14-d184/19/2020/2021
na wykonanie zamówienia polegającego na dostawie oraz uruchomieniu
infokiosków/totemów w projekcie pn: „Portal e-mieszkańca”

Nazwa Zamawiającego: Gmina Białobrzegi
Adres Zamawiającego: Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
REGON: 670223304
NIP : 798-14-58-304
Tel. (0-48) 386 30 00
www: www.bialobrzegi.pl
e-mail: bialobrzegi@bialobrzegi.pl
zaprasza do złożenia oferty na dostawie oraz uruchomienie infokiosków/totemów w projekcie pn:
„Portal e-mieszkańca” współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza,
Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza, zwanego dalej „Projektem”.
Niniejsze zapytanie na podstawie art. 4 pkt 8 nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843).

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie 2 sztuk infokiosków/totemów, o
następujących parametrach:
1) Wolnostojąca obudowa odporna na uszkodzenia fizyczne o konstrukcji samonośnej
zapewniającej sztywność i stabilność obudowy;
2) zgodny z wizualizacją stanowiącą załącznik nr 3 – dopuszcza się infokioski/totemy o zbliżonym
wyglądzie i wymiarach;
3) Konstrukcja obudowy uniemożliwiająca dostęp osób niepowołanych do elementów
montażowych oraz jego wyposażenia;
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4) System wentylacyjny zintegrowany w obudowie zapewniający utrzymanie odpowiedniej
temperatury dla pracy urządzenia;
5) Kolorystyka obudowy – biała;
6) Przeznaczenie – do użytku wewnątrz budynku;
7) ekran dotykowy LED o rozdzielczości min. 1920x1080 i przekątnej min. 43 cale
8) jednostka sterująca o parametrach minimalnych:
- procesor czterordzeniowy, czterowątkowy,
- pamięć DDR4 – 8 GB
- karta graficzna zintegrowana z procesorem lub oddzielna o rozdzielczości umożliwiająca
obsługę monitora w formacie FHD,
- dysk SSD: 256 GB,
- złącze USB, LAN oraz Wi-Fi,
- wbudowana stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 PRO,
- zasilanie AC100-240V,
9) stan techniczny – nowy, nieużywany,
10) posiada Deklarację CE,
11) gwarancja – 24 miesiące.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu, instalacji oprogramowania oraz
uruchomienia strony internetowej www.bialobrzegi.eboi.pl na dowolnej zainstalowanej przeglądarce
internetowej.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

3. Miejsce dostawy i uruchomienia:
1. Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi – 1 szt.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, ul. Kościelna 30, 26-800 Białobrzegi – 1 szt.

4. Kryterium oceny ofert
1)
2)

Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający.
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
a) Kryterium ceny: 60 pkt.
b) Wizualizacja: 20 pkt.
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c) Gwarancja: 20 pkt

a)

Kryterium cena (KC) – 60 pkt.

W kryterium „cena” Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w
formularzu ofertowym, tj. wartości brutto przedmiotu zamówienia.
Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
Cena brutto oferty z najniższą ceną
KC= ------------------------------------x 60 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b)

Wizualizacja (W) – 20 punktów

Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie przez Wykonawcę w ramach oferty okresu produktu
zgodnego z preferowaną wizualizacją w następujący sposób:
•
•

Produkt zgodny z wizualizacją –20 pkt.
Produkt o podobnej wizualizacji – 0 pkt.

c)
Dodatkowa gwarancja (G) – 20 pkt.
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę w ramach oferty okresu gwarancji
maksymalnie do 60 miesięcy w następujący sposób:

•
•
•

Gwarancja na okres 24 miesięcy – 0 pkt.
Gwarancja na okres 36 miesięcy – 10 pkt.
Gwarancja na okres 48 miesięcy lub dłuższy– 20 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna, ofertę która otrzymała największą ilość punktów
obliczana na podstawie wzoru:
P = KC + W+G
gdzie:
P – łączna punktacja, jaką otrzymała oceniona oferta,
KC – punktacja przyznana w ramach kryterium: cena,
W – punktacja przyznana w ramach kryterium: wizualizacja,
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G– punktacja przyznana w ramach kryterium: dodatkowa gwarancja.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3)

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
4)

5. Dokumenty, które składa Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie:
1)
2)

Formularz ofertowy– złącznik nr 1;
Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego - załącznik nr 2;

6. Opis sposobu obliczenia ceny:
Ceną oferty za przedmiot zamówienia jest kwota wyrażona w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca podaje wartość netto,
podatek od towarów i usług oraz cenę brutto za przedmiot zamówienia.
2) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie
inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia
rezultatu umowy.
4) 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.
5) Wszystkie wartości przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po
przecinku, stosując zasadę określoną art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i
usług z dnia 11 marca 2004r. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
6) Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie
może żądać jego podwyższenia.
1)

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego).
7)

7. Wybór oferty
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Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów w kryteriach oceny ofert,
o którym mowa wyżej i spełnia wszystkie wymagane warunki.

8. Wykluczenie wykonawców z postępowania:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązanie
Wykonawcy z Zamawiającym, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)

d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
(rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 października 2021 r. do godz. 14.00 z widoczną
adnotacją „ OFERTA – INFOKIOSK - NIE OTWIERAĆ PRZED 4 PAŹDZIERNIKA 2021
R. GODZ. 14.00” w następujący sposób:
a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego,
b) Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego,
c) Pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres
mailowy: bialobrzegi@bialobrzegi.pl

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.

10. Osoba do kontaktu
Sławomir Bielecki – Sekretarz Miasta i Gminy Białobrzegi, tel. 48 3863016, kom.
692923858, e-mail: s.bielecki@bialobrzegi.pl
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11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze
oferty.

Załączniki

1) Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego.
3) Załącznik nr 3. Wizualizacja
4) Załącznik nr 4. Projekt umowy.
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