Dąbrówka, 12 sierpnia 2016r.

ROZEZNANIE RYNKU NA WYPOSAŻANIE W STRZĘT TIK I SPRZĘT
AUDIOWIZUALNY KLUBU MALUCHA.
(ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 50 TYS. ZŁ NETTO) NR 4/2016/PARKOVA
W związku z realizacją projektu „PARKOVA-nowoczesny klub malucha dla mieszkańców
gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”,
nr RPWP.06.04.01-30-0068/15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie
aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi)
firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej
wyposażania w sprzęt TIK i sprzęt audiowizualny klubu malucha.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
DEA Konsulting Izabela Tokarska, ul. Lipowa 1, 62-069 Dąbrówka. NIP: 599-176-69-05,
tel. 516 166 451, mail: itokarska@deakonsulting.pl
II.OSOBA ODPOWIEDZIALNA/DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA:
Izabela Tokarska – Koordynator projektu, tel. 516 166 451, e-mail itokarska@deakonsulting.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z rozeznaniem rynku oraz nie
podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie stanowi oferty w myśl art. 66
Kodeksu Cywilnego, ma na celu jedynie rozeznanie podmiotów potencjalnie mogących
wykonać zamówienie i uzyskanie wiedzy o kosztach przedsięwzięcia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania zapytania
oraz prawo rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania powodów. Zamówienie stanowiące
przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV. TERMIN REALIZACJI/ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin realizacji zadania wymaganego przez Zamawiającego nastąpi w terminie
nie później niż do 20 września 2016r.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem rozeznania rynku jest:
Nazwa usługi

1.

Laptopy z oprogramowaniem.

2.

Drukarka.

3.

Telewizory.

Jed
nost Ilość
ka
szt.

1

szt.

1

szt.

2
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1

Lp.

Strona

V.

4.

Rzutnik.

5.

Odtwarzacz CD/DVD.

szt.

2

6.

Aparat fotograficzny.

szt.

1

szt.

1

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze ofert dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
Cena – 80% (cena brutto)
Gwarancja – 20% (ilość miesięcy udzielonej gwarancji)
2. Zamawiający przydzieli każdej ofercie dla danej części zamówienia odpowiednią liczbę
punktów wg następującego wzoru:
P = Cmin/Cx x 80% + Gx/Gmax x 20%
gdzie:
P – ilość punktów
Cmin – najniższa cena spośród analizowanych ofert
Cx – cena analizowanej oferty
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród analizowanych ofert
Gx – okres gwarancji analizowanej ofert

6.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Sprzęt TIK i sprzęt audiowizualny będzie dostarczony na ul. Lipową 1, w Dąbrówce.
2. Oferta winna być przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Biuro projektu: ul. Lipowa 1, 62-069 Dąbrówka
tel. 884 818 088, mail: biuro@deakonsulting.pl

2

5.

Strona

3.
4.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ten sposób, że
a) maksymalną ilość punktów w kryterium cena otrzyma oferta o najniższej cenie
b) maksymalną ilość punktów w kryterium gwarancja otrzyma oferta z najdłuższym
zaproponowanym okresem gwarancji
Wartość 1% odpowiada 1 punktowi.
O wyborze oferty dla danej części zamówienia stanowić będzie suma uzyskanych punktów
ze wszystkich dwóch kategorii.
Zamawiający przyjmuje do oceny ceny ofert brutto całości danej części zamówienia
w zaokrągleniu do pełnych złotych. Wykonawca obliczy cenę brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia posługując się Formularzem ofertowym, stanowiącym zał. nr 1
do Rozeznania rynku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części
bez podania przyczyn.

4. Ofertę podpisaną należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Lipowa 1, 62069
Dąbrówka
lub
wysłać
pocztą/kurierem
lub
adres
mailowy:
itokarska@deakonsulting.pl.
5. Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2016r. o godz. 14.00.
6. Termin związania ofertą: 14 dni liczonych od dnia upływu terminu do składania ofert.
7. Oferty, które wpłyną po wskazanej dacie nie będą rozpatrywane.
8. Dany Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Izabela Tokarska, tel. 516 166 451,
mail: itokarska@deakonsulting.pl
Załączniki:
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1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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