ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie
(00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) zaprasza
do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

1. Tytuł zamówienia
Dostawa regałów półkowych, stalowych z przeznaczeniem do archiwum zakładowego.

2. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert1
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 23:59
poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres aleksandra.kopernacka@ncbr.gov.pl

3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania2
Aleksandra Kopernacka, Dział Wsparcia
aleksandra.kopernacka@ncbr.gov.pl

Operacyjnego,

22

39

07 550,

515 061 538,

4. Skrócony opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji umowy3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznej ilości 33 sztuk regałów półkowych, stalowych o
poniższych parametrach:
- 22 sztuk regałów półkowych, stalowych, dwustronnych, o szerokości 1.290 mm, głębokości 600 mm,
wysokości 2.100 mm, posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę
min. 70 kg
- 11 sztuk regałów półkowych, stalowych, dwustronnych, o szerokości 1.000 mm, głębokości 600 mm,
wysokości 2.100 mm, posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę
min. 70 kg
Termin realizacji umowy - dostawa w dwóch częściach:
1) pierwszy termin dostawy regałów w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zamówienia w
łącznej ilości 18 sztuk:
- 12 sztuk regałów o szerokości 1.290 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100 mm,
posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg
1 Termin składania ofert powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych (dla dostaw/usług) lub 14 dni
kalendarzowych (dla robót budowlanych).
2 Należy podać imię i nazwisko oraz dział, nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej.
3 Skrócona wersja OPZ pozwalająca jednoznacznie określić ogólny charakter potrzeby zakupowej.

oraz
- 6 sztuk regałów o szerokości 1.000 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100 mm,
posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg
2) drugi termin dostawy regałów czerwiec-lipiec 2019 r. w ilości 15 sztuk:
- 10 sztuk regałów o szerokości 1.290 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100 mm,
posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg
oraz
- 5 sztuk regałów o szerokości 1.000 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100 mm,
posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył i wniósł regały do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca. Uwaga! W miejscu dostawy brak bezpośredniego dostępu dla wózka
transportowego ze względu na schody.

5. Miejsce realizacji zamówienia4
Warszawa

6. Cel zamówienia5
Wyposażenie lokalu archiwum zakładowego dla materiałów archiwalnych oraz dokumentacji
niearchiwalnej zgromadzonych i wytworzonych w wyniku realizacji zadań Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.

7. Przedmiot zamówienia6
Dostawa regałów półkowych, stalowych z przeznaczeniem do archiwum zakładowego.

8. Kod CPV7
39131100-0 – Regały archiwalne

9. Dodatkowe przedmioty zamówienia
Brak.

10. Harmonogram realizacji zamówienia
Należy podać województwo/powiat/miejscowość.
Cel, w jakim potrzeba zakupowa jest realizowana.
6 Opis przedmiotu zamówienia nie powinien odnosić się do określonego wyrobu, źródła lub znaków towarowych,
patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem
zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy
przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest
przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego Wykonawcy, który zobowiązał się
do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji). Należy wskazać ewentualny podział zamówienia
na części.
7 Należy podać numer kodu oraz jego nazwę. Wyszukiwarka kodów znajduje się pod adresem https://kody.uzp.gov.pl.
Zamawiający jest obowiązany określić przedmiot zamówienia publicznego odwołując się do kodów tzw. Wspólnego
Słownika Zamówień (ang. Common Procurement Vocabulary - skrót CPV). Podstawa prawna to rozporządzeniem Komisji
Europejskiej Nr 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003r
4
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1) pierwszy termin dostawy regałów w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zamówienia w
łącznej ilości 18 sztuk:
- 12 sztuk regałów o szerokości 1.290 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100 mm,
posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg
Oraz
- 6 sztuk regałów o szerokości 1.000 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100 mm,
posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg
2) drugi termin dostawy regałów czerwiec-lipiec 2019 r. w ilości 15 sztuk:
- 10 sztuk regałów o szerokości 1.290 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100 mm,
posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg
oraz
- 5 sztuk regałów o szerokości 1.000 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100 mm,
posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg

11. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełniania8
1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności9:
Zamawiający nie określa sposobu spełniania powyższego warunku.
2) wiedza i doświadczenie Wykonawcy, niezbędne do wykonania zamówienia10:
Zamawiający nie określa sposobu spełniania powyższego warunku.
3) potencjał techniczny Wykonawcy, niezbędny do wykonania zamówienia11:
Zamawiający nie określa sposobu spełniania powyższego warunku.
4) osoby zdolne do wykonania zamówienia12:
Zamawiający nie określa sposobu spełniania powyższego warunku.
5) sytuacja ekonomiczna i finansowa13:
Zamawiający nie określa sposobu spełniania powyższego warunku.

12. Dodatkowe warunki
brak

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca złoży wraz z ofertą14
1)

Formularz ofertowy podpisany przez uprawnioną do reprezentowania osobę.

Stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe.
Uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10 Wiedza i doświadczenie wymagane od podmiotu.
11 Zasoby materialno-techniczne (sprzęt, narzędzie etc.), których posiadanie przy realizacji zamówienia jest wymagane
od Wykonawcy.
12 Kwalifikacje, wiedza i/lub doświadczenie wymagane od osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.
13 Zdolność finansowa (posiadanie środków lub zdolność kredytowa), poziom rocznego obrotu, posiadanie ubezpieczenia
od prowadzonej działalności (w zakresie zgodnym z OPZ) etc.
14 Należy wskazać oświadczenie/dokument oraz cel jaki będzie spełniał, np. „oświadczenie/dokument służy potwierdzeniu
spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w ust. 11 pkt 1 Zapytania” lub „oświadczenie/dokument służy
potwierdzeniu zgodności oferty Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ust. 7 Zapytania”.
8
9

14. Kryteria oraz sposób dokonania oceny ofert15
L.p.

Kryterium

Waga

Punkty

1

Cena oferty brutto

100 %

100 pkt

Zamawiający oceni oferty, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za
każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą
punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższe wzory:


Kryterium: Cena
Punkty za kryterium „Cena oferty brutto” zostaną obliczone dla każdej z ofert wg wzoru:
(C min : C b) x 100 = liczba punktów
gdzie: C

min

– najniższa cena brutto oferty spośród ofert badanych, C

b

– cena brutto oferty

badanej
Wykonawca za kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

15. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowaniu16
1)

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, którego oferta będzie podlegała
odrzuceniu jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

16. Informacje dotyczące kar umownych, które zostaną przewidziane w umowie
Zamawiający w umowie przewidzi kary za nienależyte oraz nieterminowe wykonanie umowy.

17. Przewidywane możliwe zmiany istotnych postanowień umowy oraz warunki ich
dokonania17
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

Należy wskazać kryteria oceny ofert, liczbę punktów, które oferta może uzyskać w każdym kryterium, oraz sposób
dokonania oceny ofert. Liczbę punktów, które oferta może uzyskać w każdym kryterium, można zastąpić wagą
procentową, przy jednoczesnym wskazaniu całkowitej liczby punktów, które może uzyskać oferta.
16 Należy określić warunki, jakie powodować będą, iż oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę, np. „Treść oferty
jest niezgodna z Zapytaniem, w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”.
17 Należy określić potencjalne zmiany umowy. Postanowienia Zapytania w zakresie przewidywanych zmian umowy
powinny być odwzorowane w umowie.
15

18. Informacje

o zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług
w okresie trzech lat dotychczasowemu Wykonawcy oraz warunki, na jakich te zamówienia
zostaną udzielone18
Brak.

19. Dodatkowe informacje
Oferta powinna zostać sporządzona na załączonym Formularzu oferty. Wykonawcy w
Formularzu oferty winni wskazać m.in.:
-stawkę VAT,
-łączną cenę oferty netto,
-łączną cenę oferty brutto,
•
Cena oferty brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z kompleksową usługą.
•
Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty należy podać z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
•
Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz
uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
•
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
•
Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie
Wykonawca.
•
W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

Zasady wyjaśniania treści oferty oraz poprawiania omyłek w ofercie
1.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych
wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów, materiałów lub treści złożonych ofert.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wezwania do uzupełnienia
dokumentów oraz złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego
w kryteriach oceny ofert.
3.
Zamawiający może poprawić w ofercie:
a)
Oczywiste omyłki pisarskie,
b)
Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c)
Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1.
Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem
dotyczącym poprawiania omyłek,
18

Należy usunąć, jeżeli nie dotyczy.

2.
Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3.
Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia w szczególności jeżeli:
1.
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferty.
3.
Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia w
uzasadnionych przypadkach (np. zmiany decyzji zamawiającego w zakresie konieczności
realizacji zamówienia) przed wyborem oferty najkorzystniejszej.

•
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji przedstawionych warunków
współpracy.
•
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie
zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem
zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia
umowy).
•
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do
utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
1)
utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i
serwerów komputerowych,
2)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową
3)
wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i
konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4)
wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,
5)
prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na
inne języki,
6)
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
7)
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
•
Umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie uwzględniał kary
umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
•
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
•
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania
ofertą;
•
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;

negocjacji warunków Zamówienia.
•
Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy Zapytania ofertowego.
•
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa
w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.
20. Wykaz załączników do Zapytania
1) Formularz oferty.

FORMULARZ OFERTOWY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: .....................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .....................................................................................
TELEFON: ………….…………………….............
FAKS: ...............................................................
ADRES E-MAIL: ....................................................
NUMER NIP:………………...…………...............
NUMER REGON: ................................................

Oferta na dostawę regałów półkowych, stalowych z przeznaczeniem do archiwum
zakładowego.
Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym
rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu, za cenę:
Cena netto oferty19: ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Cena brutto oferty : ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do Zapytania ofertowego.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE.
6. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …

- 22 sztuk regałów półkowych, stalowych, dwustronnych, o szerokości 1.290 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100
mm, posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg
- 11 sztuk regałów półkowych, stalowych, dwustronnych, o szerokości 1.000 mm, głębokości 600 mm, wysokości 2.100
mm, posiadających 6 poziomów półkowych o dopuszczalnym natężeniu na półkę min. 70 kg
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7. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu**.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
8. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu oferty, a także
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że
moje dane podane ofercie będą przetwarzane w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem.

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

