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Warszawa, 07.08.2020  r.     

   

OGŁOSZENIE   

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  30 000 

EURO   

Znak sprawy 02/08/2020/W/PZP   

   

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i 

komputerowego wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis zamówienia stanowi 

załącznik nr 1 do Ogłoszenia.   

2. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty zawarcia 

umowy.   

3. Warunki udziału w postępowaniu:   

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca, który posiada poniższe 

doświadczenie: 

a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub 

wykonuje co najmniej 2 dostawy (rozumianą jako dwie umowy) laptopów lub 

komputerów o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie 

złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto każda.    

W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że 

do chwili składania ofert, wartość każdej z wykonanych częściowo dostaw wynosi 

co najmniej 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto. 

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca wypełnia wykaz dostaw 

stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia.     

   

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 

a. cena 70 %    

Najwyższą liczbę punktów (70 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę brutto za zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę 

punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:    

 

                                                            cena oferty najniżej skalkulowanej    

Liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------- x 70 pkt.   

cena oferty ocenianej    
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b. termin dostawy 30%   

Punkty za kryterium „termin dostawy , zostaną przyznane ofertom, gdzie 

Wykonawcy zadeklarują okres dostawy, krótszy niż 30 dni kalendarzowych 

w wysokości jak niżej:   

do 12  dni – 30 pkt.    

do 18 dni - 20 pkt.    

do 25 dni - 10 pkt.   

    

   

5. Wymagane dokumenty:   

 formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia    

 wykaz dostaw stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia    

   

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert   

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

Ogłoszenia w terminie do 17.08.2020 r. godz. 14.00.O zachowaniu terminu 

decyduje data wpłynięcia oferty.  

 

Ofertę należy opisać nazwą  i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia, a 

następnie:   

 złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Organizacji i 

Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w pok. nr  504   

 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza 

Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” ul. 

Żelazna 87, 00-879 Warszawa 

 lub przesłać pocztą  elektroniczną na adres: 

aleksandra.bialorudzka@orgmasz.pl – dokumenty powinny być sporządzone 

w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

   

7. Istotne postanowienia umowy.  

Wynagrodzenie płatne jest z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury VAT i podpisanego przez Zamawiajacego protokołu 

odbioru, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, na 

mailto:aleksandra.bialorudzka@orgmasz.pl
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rachunek bankowy w niej wskazany. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę 

faktury VAT, jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru sprzętu.  

  

8. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje 

w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny 

zamówienia.   

9. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki 

mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego.   

 


