
  

 

Gdańsk, 31.03.2017 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe 
OMGGS/ZO/05/2017 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 z pózn. zm.) 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku 

ul. Długi Targ 39/40, 

80-830 Gdańsk 

KRS 0000398498 

NIP 583-315-17-48 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zakup i dostarczenie 2 szt. fabrycznie nowych komputerów przenośnych – Notebook wraz z instalacją oprogramowań. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Od dnia rozstrzygnięcia w ciągu 14 dni kalendarzowych tj. 24.04.2017 r.   

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1. Wykonawca złoży ofertę zamawiającemu według dołączonego załącznika nr 2. 

2. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – według załącznika nr 1. 

 

VI. SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT:  

1. Kryteria oceny: 

a) Cena brutto 

b) Termin realizacji (dostawa do Zamawiającego) –  

do dnia 24.04.br. – 0 pkt.,  

do dnia 14.04.br. – 10 pkt. 



  

 

 

2. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny: 

Cena brutto – 80% 

Termin realizacji – 20% 

 

3. Sposób oceny: 

• dla kryterium a: 

PK = (CN/CR x 80%) x 100 

PK – liczba punktów badanej oferty dla kryterium a 

CN – najniższa oferowana cena brutto 

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej 

 

• dla kryterium b: 

PF = (WB/WMax x 20%) x 100 

PF – liczba punktów badanej oferty dla kryterium b 

WB – suma punktów badanej oferty dla kryterium b 

WMax – najwyższa suma punktów spośród badanych ofert dla kryterium b 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów 

przyznanych w poszczególnych kryteriach: P=PK+PF 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Ofertę należy złożyć drogą mailową do dnia 10.04.2017 r. na adres biuro@metropoliagdansk.pl lub w biurze 

Zamawiającego ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk w godzinach 8:00 -16.00. Decydująca jest data i godzina wpływu 

oferty. 

 

 

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub opieki lub kurateli. 

 

IX. INFORMACJE KOŃCOWE: 

 



  

 

Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub konkurs może zostać odwołany, o czym 

Wykonawcy zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny z Oferentem, którego oferta jest 

najkorzystniejsza. Wynikiem negocjacji będzie wyznaczenie dodatkowego terminu, w którym oferent złoży ofertę z 

nową niższą ceną. 

 

Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych 

dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach wyboru. Niezłożenie oryginałów 

dokumentów we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od podpisania umowy. 

 

Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Dopuszczalną i 

akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna. O wynikach postępowania jego 

uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego 

okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i 

jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany. 

 
 
 


