Projekt nr POWR.04.03.00-00-0043/17
Tytuł Projektu: Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu
kompleksowej rehabilitacji w Polsce
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

RehabM/IPS/2/2018
Warszawa, 17 maja 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.
ZAMAWIAJĄCY:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
Instytut Polityki Społecznej
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel. +48 22 826 66 52
mail: ips@uw.edu.pl
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
III.
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:
Projekt Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania
rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Usługa powinna zostać wykonana w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia
postępowania.
V.
OPIS USŁUGI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM:
Dostawa kamery cyfrowej wraz z wyposażeniem zgodnie z wyszczególnieniem
poniżej:
Zbliżenie optyczne: 10 x
Zbliżenie cyfrowe: 120 x
Stabilizator optyczny obrazu: tak
Rozdzielczość: nie mniej niż 20,6 Mpix
Jakość zapisu: 4K (3840×2160), Full HD (1080i), Full HD (1080p), HD (720p)

Zapis na kartach pamięci: Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, SD,
SDHC, SDXC
Ekran LCD: tak
Wielkość ekranu LCD: 3"
Dotykowy ekran LCD: tak
Wizjer: tak
Menu w języku polskim: tak
Funkcje dodatkowe: stabilizator obrazu, system wykrywania twarzy, tryb nocny,
nadawanie na żywo i udostępnianie video
Wejścia/Wyjścia: HDMI, USB 2.0,
Komunikacja: Wi-Fi
Wymiary: od 70 x 77 x 150 mm
Waga (bez baterii): 600 g
Wyposażenie: akumulator litowo-jonowy, instrukcja obsługi w języku polskim,
kabel HDMI, kabel USB, karta gwarancyjna, zasilacz sieciowy, kabel HDMI, karta
pamięci SDHC 32 GB
Gwarancja: 24 miesiące
VI.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferty należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego Formularza
Ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w którym należy podać cenę
brutto za dostawę kamery cyfrowej wraz z wyposażeniem na adres: Instytut Polityki
Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, pok. 110.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN).

3. Oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 – Formularz oferty – prawidłowo wypełniony i podpisany
przez osoby upoważnione
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków udziału Oferenta w postępowaniu będzie
skutkować odrzuceniem oferty, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być przesłana w formie papierowej lub elektronicznej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Numer sprawy: „RehabM/IPS/2/2018”:
a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczona osobiście na adres:
Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Ul. Nowy Świat 67
00-927 Warszawa
POLSKA
(pok. nr 110)
b)w formie skanu dokumentów przesłanych mailem na adres: ips@uw.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 15.00.
2. Ocena ofert, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną dokonane niezwłocznie,
ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Polityki Społecznej
WNPiSM UW.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę bez podania przyczyny.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie,
do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień
lub dokumentów,
- poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta),
- poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania złożonych ofert w zakresie ceny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się lub unieważnienia niniejszego
zapytania w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku

odwołania niniejszego zapytania Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego
jakiekolwiek roszczenie.

XI.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana według załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert.
1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował przeliczenia procentowe przy
założeniu, że 1%=1pkt.
2) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium nr 1: Cena brutto: 100 % (max. 100 pkt.)
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny
(Cmin)
z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 100 pkt.
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować
wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.
Łącznie oferta może uzyskać max. 100 pkt. (100%)
1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia
będą dokonywane w sposób następujący: uzyskane punkty będą zaokrąglane do dwóch
miejsc po przecinku w taki sposób, że trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 pomija się,
natomiast równe 5 i wyższe powodować będą zaokrąglenie cyfry znajdującej się na drugim
miejsca po przecinku o 1 wyżej.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na
to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie
www.ips.uw.edu.pl

XII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się lub unieważnienia niniejszego
zapytania w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania
niniejszego zapytania Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania,
w szczególności na podstawie art. 93 ust. 1 i 1b ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.

