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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogloszenia

28-09-2018

Termin składania ofert

10- 10-201 8

Numer ogłoszenia

139198

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Okrtę można złożyć w nastepujucy sposób:
a) w lórmie pisemnoj w zamkniytej kopercie, w siedzibie Zamawiającego z napisem:
Ofbrta na specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do projektowania tkanin”
h) w tdrmie elektronicznej — Olrtą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak olerta składana w
Jormie pisemnej — skany podpisanych dokumentów należy przesiać na adres e—mail
Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia
(zamówienia c/tiw.Iodz.pI). W tytule maila powinna znaleźć sic inlormacja O tym, że mail zaw era
olerte na niniejsze zapytanie olertowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowieniaąiw.Iodz.pI

Osoba do kontaktu w sprawie ogloszenia

Małgorzata Piotrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogloszenia

4261-63-103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do
pro ekkwania tkanin żakardowych. Dostawa obejmuje dostarczenie 2 hit rycznie nowych
komputerów IC wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym (iN UtLinux oraz
zainstalowany ji prognilnem.
Dopuszeza sic produkty/urzadzenia równoważne rozumiane jako produkty wykonane przez
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do\\ oin\ ch produceiitow przy z;Icł flyalliII 1t1eI1tc7n\”ch łoi, lciszych flI1flt10 techiicznych I
Walorów uzytkowycł),

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: I „ódŹ Miejscowość: I ul. (idańska 1 8

Opis przedmiotu zamówienia

Ceł zamówienia

Celem zamowienia jest wyłonienie wykonawcy na dostawe Specjalistycznego oprogramowania

przeznaczone do projektowania tkanin.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamó\% lenia jest Dostawa specjalistycznego oproramowania przeznaczonego do

projektow ania I kanin zLkardowy eb. Dostawa obejmuje dostarczenie 2 hibryc,nie nowych

komputerów PC wraz z zninstah)wanym systemem operacyjnym UNU/Linux oraz

mi nsta h Wanym prognunen.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i \%ynIagane parametry techniczne zawarte są w

zapytai 1 LI ole rtowy 111.

Kod CPY

48V-11000-6

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do prąjektowania wzorów

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja łtIIUt)U ieIiia W. teflhlilile —2 t\ godnc od zawarcI uniowy.

Załączniłd

• Zapytanie ofertowe

• Projekt umowy
• Formularz ofertowy

• Wykaz dostaw
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Pytania i wyjaśnienia

I ak pytań wyj aśn eń

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zzimawiajacy nic stawki warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia inowi siy ubiegać Wykonawcy, kierzy w t,kreic ostatnich trzech lat
przed upływem terminu skiaclaniu olćrt. a jeśli okres prowadzenia działaliiośc jest krótszy— w tym
okresie, wykonali nalezycie co najmniej jedna dostawe Specjalistycznego oprogramowania
przeznaczonego do projektowania tkanin o wartości co luurnniej 50 00(L00 zł brutto.
Na potwierdzenie spelniania warunku W konawea jest zohowiaytny przedstawić ()ś%ildCzenie
zawierajace wykonywanie dostawy którego wzor stanowi załaeziuk nr 3 do zapytania.

Potencjał techniczny

Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiajaey nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiajacy nie siawia warunku w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

Ogólne warunki i eweniualne zmiany umow\ zostały określone we wzorze umowy zidacznik nr 2
do zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

O6rta musi zawierać:
lórmularz otertowy, którego wzór został okresiony w ztIaciiiku nr 1 do niniejszego zap lania.

2) wykaz dostaw
3) pełnomocnictwo — w przypadku gdy Wykonawe% reprezentuje pełnonmcnik.

Zamówienia uzupelniaj4ce

Zanutwiajaey nie dopuszeza składania otert ezQseiowyeh.
Zamawiajucy nie dopuszeza sk Fadania olcrt wariantowych.
7.ainawiajaey nie przewiduje moA iwości udzielenie zamówień, o k brych umwa 65 p. 8 lit. h
„Wytyeznyeh w zikresie kwali Hkowalnośei wydatkóx w ramach I un)pejskiego 1 unduszu
Rozwoju Regional nego, I uropejskiego Funduszu Społecznego oraz I unduszu Spoj ności na lata
2014-2020”.

https:Ubazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskie.goy.plłpublicatioWprintyiew/1 139... 201 8-09-28
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Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Za o lerk na korzystn lejszil zostaii le uznana o łbti zawierająca na korzystniejszy bi kms punktów

w kryteriach:
— Cena (Cc) — 60
— Czas reakcji ScrWISOWL”J na oprogranmwanw ((„s) —40 %

Do każdego z kryteriów została przypisiliut udziiłen proceito\yy in.

Zamawiajucy będzie oceniał elementy okrty odpowiadające kryteriom, przy czym każde

kryienum podlegać będzie ocenie punktowej opartej o pqj podane zasady przyznawania

punkiow.
Ogólna ocena oferty bedzie suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.

K = Cc ± C

Sposób określenia ceny:
A. Cena Cc 60 %
Zamawiający ze wszystkich łormularzy olertowych przyjmie wartość najniższa CFNY oicrty jako

cn do ceny badanej okrty.
Punktacja ni cenę oferty ustalana jest w sposób nzNcpujacy:

Cn
xl 00 pkt x60%

Ci
gdzie: Cc - cena
Cn — nąjniższu cena
Ci cena o krty badanej

14. Czas reakcji senyisowtj na opn)gramoy-inic C 40 hedzie puiiktouwn W naswpujacy

sposoh:

— czas reakcji serwisowej na zgłoszone wady \% dni robocze do 48 godzin — I 00 pkt
— czas reakcji serwisowej na zgłoszone wady w dni robocie do 72 godzin — 50 pkt
— czas reakcji serwisowej na zgłoszone wady w dni robocze do 96 godzin — O pkt

Lias takt i sefl% isoej na opnwrano anie— czas 1] iezbed,n na dolarc je dc) Zamawiaj twego oniz

rozpoczecie prac ditwnosiycniycii lub naprawczych od momentu zgłoszenia wad\ Wykonawcy.

(„s = ilość punktów x 40%
J tinkIacj u przyznawana olertom w poszczególnych kn ten tich hedzi e liczona z dokhidnoscjti dc

dwóch miejsc po przecinku. Najw ższu liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą olrtę.

Wykluczenia

nic do\ czy

Zamawiający - Beneficjent

Na iwa

POI. Tiki 1\[k;\ I ÓI )ZKA
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Ad res

SW Iina Zeromsk ego I I 6

90—924 I ódź

Iódzkje Lody,

Numer telefonii

426313317

Fax

426313309

NIP

7270021895

Tytul projektu

INNOWACYJNI WLÓKILNNICTWO 2020+

Numer projektu

RPLD.0 1.0 .00-100002,17-00
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