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Warszawa, 13.05.2021  r.  

 

OGŁOSZENIE  

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej 130 000 zł netto  

Znak sprawy 2/05/2021/W 

  

1. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, monitorów i urządzeń 

wskazujących. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

Kody CPV: 30200000-1; 30213100-6; 33195100-4; 48760000-3; 30237200-1 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

  

Rodzaj sprzętu Termin dostawy Ilość 

Sprzęt komputerowy - laptop 

wraz z akcesoriami 

14-30 dni od daty zawarcia 

umowy 
20  

Sprzęt komputerowy - laptop 

wraz z akcesoriami 
październik 2021 7   

Monitory 
14-30 dni od daty zawarcia 

umowy 
24 

Monitory październik 2021 7 

Urządzenia wskazujące   
14-30 dni od daty zawarcia 

umowy 
20 

Zakup oprogramowania ochrony 

stacji roboczych i serwerów 

14-30 dni od daty zawarcia 

umowy 
20 

Zakup oprogramowania ochrony 

stacji roboczych i serwerów - 
październik 2021 7 
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2.1. Termin drugiej dostawy sprzętu zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż 30 dni 

przed planowanym terminem. 

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 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt  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 70 

000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto.  

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych zamówień zgodny 

ze wzorem Załącznika nr 3 do niniejszego Zaproszenia oraz załączyć dokumenty na 

potwierdzenie, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane w sposób należyty 

(opinie, referencje, protokoły odbioru, itp.). 

 

4. Kryteria oceny -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

1) Cena (C): 80% (80 pkt) - sposób obliczenia wartości punktowej za cenę jest opisany 

w pkt 8.2.; 

2) Termin pierwszej dostawy (T): 20% (20pkt) - sposób obliczenia wartości punktowej 

za termin dostawy jest opisany w pkt 4.3. 

4.2. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena”.  

Liczba punktów przyznanych w tym kryterium zostanie wyliczona wg  wzoru: 

C = (C min / C bad) x 80 pkt 

gdzie: 

Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert 

Cbad. – cena brutto badanej oferty. 

4.3. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium „Termin pierwszej dostawy”. 

Ocena za termin pierwszej dostawy (T) będzie liczona następująco: 

Zaoferowany termin dostawy musi być podany w pełnych dniach. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji w niepełnych dniach, 

Zamawiający do oceny przyjmie pełne dni, zaokrąglone do góry.  
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Punkty za kryterium „termin dostawy , zostaną przyznane ofertom, gdzie Wykonawcy 

zadeklarują okres dostawy, krótszy niż 30 dni kalendarzowych w wysokości jak niżej:  

do 14  dni – 20 pkt.    

do 20 dni - 10 pkt.    

do 26 dni - 5 pkt.   

Powyżej 26 dni  - 0 pkt. 

Maksymalny czas dostawy – 30 dni.  

4.4. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty.  

Liczba punktów przyznanych ofercie (P) zostanie wyliczona wg wzoru:  

P = C + T 

gdzie: 

C liczba punktów przyznanych za cenę oferty  

T liczba punktów przyznanych za termin dostawy 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P) zostanie wybrana przez 

Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 

 

5. Wymagane dokumenty:  

• formularz ofertowy -  Załącznik nr 2 do Zaproszenia, 

• wykaz doświadczenia - Załącznik nr 3 do Zaproszenia. 

  

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Zaproszenia w terminie do 21.05.2021 r.  do godz. 1000. 

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 505  

• 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: 

zamówienia@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl. Dokumenty powinny być sporządzone w 

postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

7. Istotne postanowienia umowy. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia. 
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