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1. „I”nb IIĆIZiCIeIIia zarnónieni;i
ZiiiłlOWicn ic jCSL u(I/icLtnc /1odIi je z iasada kciiikurcrrey;rroci okresiona w rozd,iale 6.5.2. Wt”fi”i :Jsłc II H
sĄ r xj
A tca/i/ik O ira/s mści I Cł cit i/Ac ii II J c Iso uch L lIrOpt jsA n „Ę(” Ei u:chis:u I?o:ii jss R -ojos IQ/lit iĘti,
Lun 1;c-fskżLtci )msch,.cu \jrohc-zisc.o t”fir LlItIcIIi:lI \/o /110/CI SILI Iti/u 2014—2020.
Wspólny Slownik Zamówień IW: 4891 1000—6 Pakiety tiprotmimowanra do pro ekttiwatiia wz.orow
Z:intawicijzscy nie (lopuszcza sk Jad tuja oten cze-cioyych.
Lttttawiajacy nic dopuszcza skiadania 01111 wariantowych.
Zamawiajucy nic przewiduJe nozIjwoei udzielenie ztniowieii. o ktcriych n1OWO 6.1. p. X lit. h „. IVt”rtcnnii
r: :ukr „Sit
hr t”c z/chAt mi ia/no.% „I ni „c/aiX ort” u rasy; ac/z I. un, wiskn”co 1uhzdszs.7u Ru:i rojst Rc u,,;ahz, u.
l;iąz”ćrjctjkico Fu,,chzs:,, •rpo/t”c”:slc-w ()JcC E,,,iduy:u \j1(/flOs(i licz lutu 20]1—2020”.
2. Przedmiot zaniówieni;t
Przedmiotem ziłIfloWientit jLNł SpeLialIStyc/fle opI”onłIuow Wili przeznaczone do projcklo\% ania I konin.
t )osiawa obejmo u (k%rIrc/cnre 2 tibneznrc nowych komputerow 1k uraz z nirnsialoxyanym .-„ystenn”lIr
t)peraeYłnym (iNU Łintix oraz. zir1rstalo\yanyIn proL1rarneID.
Doptrszez:r SIC produkty1 urziid,ctlIO rownoważnc rozum one jako produkty wykonane pr/cz dowolnych
producerilow przy zac hcmwarr iu jdeijl ycznyeh lub lepszych parałnetrow teconic,nych i waloww tr?ytkouyeln.
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p ira ni cif; c
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7200 rpm do w konywarija kopii hci1iieezcrrsłw;t.
r
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Wbudowany syslem iliatwostyczny Z „raflczitym inler”jsetii u%ytkownika
unii _liwialilcy pi”zeleslowanie zainstalowaityclt komponentów w celu wykrycia
tisierki W ()ICI”owanyiil koiiipuierze bez koniecziiosci uiuelianiiatiia ysIciiitt optI”acyilleilo.
DiiinIyLt

—

—

„l,utlo\%,I,iy \iLIiaIIi\” sysleni li L91I)slycz.rly sytiti liz.uijiicy linIelI IDI),
liIli(i/li\YIaIacy \yykrycc licz koriieeznosci LIrUCliInII:liiiI

Z;ls!laI)!I.

syslei)iU IiiieiacY!IIectI,

lktrty I zlezi:
x lO-pin I IDMI
IxDVI
x Mi—15 (101100. 1000)

„—

—

—

lx UNII .3,0

—

2x UNII 2.0

—

CCM 1(8-232
Gwarancja

r

—

3—letnia gwanuIcja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji

do konca nasteplicĘo dn ni roboczeo.
W przypadku awarii dyskow twardych, dyski tiszkodzonie pozosiąja U Zaniawiajacego.

serwisu

—

Zakirdowy pwcnitn wzorniczy powinien spelniiić nastepujace wyniauania:
ZifleWfllilC wspolonice ze skanerem AJ oraz drukarka A3 (modele wskazane przez. Wykoniwcc
—

optyniiliie Z punktu u dzenia prie?nac/ef]Ia pn)!r:iilu):
współpraco yac Z tabletein WAC( )M model X 1)—09 12-k.
zape niać obróbk material o gritOezniego na monitorze I 170 model I Ic\SCaIi 82433W
odczyiywie pliki zachowane w programie wzorniczym Nttpliis (wzory. sploty „inii W/OI1IIUC tzw. canl
—

—

—

ilitarit”):
—

untozlinic

wykonanie
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„%chleiclier, Stiiubli JCI, J(”1, .1(5.1(6 ooiz nowsze O ile isLnneji:
umożliwić wykonanie wzormiicy 01:1/jej transLer ta nasz te żakaida
z kotitnilerLil i serii 200
—

—

jak: I śonia,”,‚ C

Boitas

urno).] iwić wykonanie wz.ornic na elektroniczne krosna nicielnicowe wiodących pNKlliCeIitow

takich j:ik:

(„CI [ech l)obby, (NI „[ech Warpen”:
2 I 3 polowym papierze na urzadzemu
Siiulili):

Notuet, \aifl:uiex, l”icanol, I)oniiei”. l”oyota, YiingYin It)IW\LtZiIi.
—

nmoAiwiać wykonanie wz.ornicy z;ikardowej typu yerdol na

NI AUBI..I lyp 1°—33 (card ptinchmnt maehine IQ—33
—

niciani

Wykonawca pror”r:Iinu ;ipcwni:i policzenie komptiicni PC /
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(k nis tlili pc a)
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być wjez.ykti polsknii ił lub niinitiitnn angielskim:
posadac nislrnkcjc obsługi w lornnc papierowej i elektroriiczmiei (li)!”) we”z\ ku polski
/łi\yieflie bogata hiblioteke sploić\y
zawierać hthliolel\e kolorow l”ANTONL:

it

i amigielskiii:

posiadać licencje na 2 sl:niowiska poląezone ze solia, z nuzliwościa pr/.ek:tzy\i lnic plikow:
Wykoni:ica do”tarczy nuisiiikj z „.c\I:icoI iri.stalacyinyiii pi”uii_ti”.nttn.
Aykumriawci nkresli i podi /.:Itii:I\ „il;iceIiltt nptyiili koiibcttracit” komtipnlcrn\y Pt na których lirIiLnn

—
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Wykonawca z:ipewnia hezpiatne wsparcie oraz aktualizacje pronnuu przez minimum 12 nmiecy
lek—lon, Internet, Lix).
Wykonitwcat przeprciwadz 5 dniowe (dni robocze) sztolenie pracowników I islytulti W okienniciw;, w
iniuscu w sk;izaityni przez IW.
Wykoiiawc;t udostepiti 1kw reterencyjna. co n;lIIUIlic 5 wiodacych użytkowników olerowanego prorraIuu.
3. Warunki IiLJzi;lłn W postępowaniU oraz

Opis NpiisOI)tl

dokonywania oceny ich spełniania.

Wutiza doL.wr;Idczeiiie
ze przed
O udzielenie 711 Ilowlun Iii Ii()iasie nb ie:ic Wykoniiwcy, którz\ n okrese (bilLu ich trzec
unlywem terminu skiadania okn,” esu okres prowzidzenizi dzialaInoci jest krótsz\ w tyto okresie,
wykon;tli milczycie co naimniej jedna dostawc SpecjaIistyczneo oprogramowani:i przeżtiaczoneo do
projektowania tkanin o wij ności co tnij mniej 50 000,00 zi brutto.
pot\yierdzelHespelnilna warunkti Wykonawca jest zohowiazany przedstawić oswiadczenie zztwientjace
wykonyw;inie dostawy którego wzor gnojowi zalaczti ik it 3 do zapylania.
—

3. Termin realizacji umowy.

1 iyodnie od zztwztrczit
5.

umowy

Kryteria oceny ofert (wagi

i

posóh przyznawania punktów).

Za okn. nitjkoizys(imejsza zost:mii ic uznana ofert, /lwientj;lc;i na korzystniejszy
-

—

bilans punktow

w

kryteriach;

Ceima (Cc) 60%
Czas reakcji serwisowej na oproeranmw;Iuic ((s) 40 %
-

—

)o kazdezio z kryteriów została przypisana waea okresłona udziałem procentowym.
Zaniawiajacy będzie ocen al elementy oL.rty odpowiad;mjace kryterioni, przy czyn każde kryteriuiii
podlewać będzie ocenie punktowej opartej o polmizci podane zasady przyznawania punktów.
Ogólna ocena oterty bedzie suma punktów cizyskzmnych za pnszczególne kryteria.
K = Cc -F Cs
Sposh okreIenizm ceny:
A. Cena- Cc— 60Y
Zamaw iajacy ze wszystkich lórltiLilarzy olerto\4ycti przypnie waiiosc najniższa Cl NY olerty iko
ceny badanej oferty.
Punktacja za cenę uleny ustalana jest w sposnh nibtcpujauy:

cii

do

xl 00 pkt xbO%

(„c

edzie: Cc cela
Cn wini zza cena
cena o te rtv bada ne
—

H. C-zb reakcji scIWbOWej „Um oprorzuimuwzmIi;e
—

—

—

(

czis rcakeii serwisowej na zgłozomte watk

Cs

cz;I „eakcii sct”wboweJ na 7 os/omie wad w (liii
cła-, reakcji crn kowcj na zeLozone wad\ w cl ni
zb

icakcji serwkowcj na
ptinkkny x

40

Lo

hedze

robocze
robocze

Ino i:iprawczycli od

S

poM)b:

tOt) pkt
godziLi
—50
pkt
do 71
cii )6 godzin
0 pkt
—

—

„iiojnentti

do

Zainaw izmizicegim oraz

ieioszenia wadi. \yko,i:Łwcy.

40%

tmum[ktacia Jrzyznawalut olerlo,n w poszczceolriych kryteriach
miejsc po przecinku.

P1lW<tOw:11W w natepuiae\

()pI.igramuiluie— CĄb niezncd:iy na doiarcme

nizpoczecie prac cli:mgn stczn”cm

ilosć

-

dni toht,cze do 4 godzin

Naj wyższa I iczba

bedzie liczona z dokl:idnoseia dii dwóch

puriktow Wyłilae7y najkorzystniejszą oWOc.
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6. „Fertiiiii i •po1 sldadiitiiii IIICr(.
„Ieriiiin składani:, olbrl itpływa / dnieni. 1thl0.201%r. godz. 13.00
(Jterty. takie wplytti po tcriii:iie. zOstJIi:i zwt”octl!ie bez CII (tCCIi\. jako tnew.iziie.
7. Okrt” itiożna ilożyć W ll;isteptljaey Nposuh:
.ied:b c- Z;l;t\
W
koperc e_
i:iniLnieie
W
Iotniie pis::lnnt-j
W
:t)
e
irtijiktow:iii,
dii
ib tóut
tuuw:t;lte
1ze:ilcztut1e
ulprot
„I tui sj:LtI:;hcz

.ij CC 0

Z

LP)151tlI

b) W hit iltie tIekttuutiic/tttj (flet—t:i w tortutic elektt-oiiiczncj jest oterta zlonuttt z:t posredutictweiti JOCZIy
elektronicznej. Oketa elektroniczna winn:i byc przygotowana t:ik jak ulena skl;tdana W Ior[nie piseltine
skany podpisanych dokumentów należy przesiać na adres e—mail Zarnawiaacego wskazany (1(1 kontaktów w
sprawie procedury zatnowienia (zatllowient:itn iwIodz.pl). W tytule maila powinni znaleźć sic inlorniacja
tym, ze mail zawiem otLflc na niniejsze zapytanie olertowe.
Ohtta
8. („ella

nosi [we

podpbatta przez osobe upowuzniont do reprezentowania wykonawcy.

oferty

okrela ceiw brutto ni realizacje przedmiotu nimowienia.
2) Liczna cena otcrtou a brutto mu-i ttwż. ledniać wszy-tkie kos/1% Lwia/ant t realizacja przedmiotu
yaltu)Wtetlia zgodnie Z opisem przedmiotu Zalmiwletita.
3) Ceny itiusza być: podane i wyliczone w zaoki;igleniu (10 dwach ni iejsc po przecinku (zasada zaokr:iglenia
poniżci 5 należy końcówkę porninać, powyżej i równe S należy zaokniglić w sów).
4) ( ;ena okrty winna być wyrażona w zlotych polskich (PLN).
5) Jeżeli w postepowaniu zlożona bedzie otŁrta której wybór prowadzi by do powstania u zamawiajacego
obrn4 i:tzku podatkowego zgodnie z przepisiltili o podatku od towarów i uslu, zamawiający w celu oceny
takiej alerty doliczy (li) przedstawionei W niej ceny podalek od towarów i tt-ltts. który mialby ObI)wip/ek
izlmezyć zgodnic Z ly!ttt przepisami. W t,k:tu przypadku \\ ykt,iuinci. skiad:tjac atenie. je-t zhtiaowatu\
poititornowac /:tl:iW lalacego. że wybor ero oterty bedzie prowidzic do lio\%t:tnia O z;tnlawtajaceeo
obo%yazku iOd:ttkoWneuo. %skaz.ujae ta/We iolza towaru. k:oretio dtwa:in;t bedzie pro4adzie do jeso
1)

Wykonawca

—

oraz wskazujae cli wanośu bez kaoty podttktt.

9. Koniple(n;i oferta musi zawierać:
I ) tbrnielarz olertowy, którego w/ar zostal określony w zalae,itiku tir I do iiittiejs/eao zapytania,
2) wykaz dostaw
3) peinomocnictwo w priypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pelnomocnik.
10. Infuirmiucja na temat zakazu I)owu!z:lń osobowych i kapitałowych.
() udzielenie zamowietlia moJa uhieu:mc sic Wykonawcy, którzy nie a

paWia/atu

z

zalitawiaiaeylll

kapitaiowo ani osobowo.
l”tzez oowiazauu:i kapit:tlowe lub osobowe no/utnie sic wzajemne nowia/atila iiiiedzy ( )reani,itorem
potendryauiia lub osohatiti ulpoważn!Onyltlt do z;tciztrania zoliuuwutiatt W tunietliut u,re:uni/.alora posiepouania
ub o..oil:ttai \ykotLtaeyi1tu W iuliieniit nrs:tilizatuu::t po:epo\yautia cł t1ttoC: zwatzaule Z !1:/eO:ofl_idzi1ieiit
procedLur” wyboru wykotuawc3 Wyt\oitaWc:u. poIejee w szczesojutiusci na:
a) uc/e%tIltezcttJLt w s10}ee jaku” wsjioltitk spólki cyWiIutej lub spółki osoboWej,
b) post:idatuiii co najtaniej lt)% udzuałow ILib akcji, o ile t>s prog nut W3/0tka prztj150\y flL\”t lub nie
zu sta I ok reś hi ty przez [Z IQ,
c) pełtitetitu aukcji ezłotika organu utadzoucyego ub zarzadz:tjacego, ptokureutta, pełtiotitucitika,
(1) jio/OstaWafliu w zwia,”ku nalżeńskunt w stosttutktu pokrewutustwa lub powiuuuw:uctW:u w linii pnistej
pukrtu ietistwa druuiiso stopnia tub powunowietw a drttg:eso sittpni:t w lunit boczne1 lub w stosturiktu
puzysposohicutu:t, opich i nut kutuatełu.

Ił. ()tóIne warunki tuntuiwy zu,stah

uikreloiue
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12. Klauzula

iiJormoeyjna

dotycn1ca pI”zCtWHr/.liIlIli

danych

Fundusz
I
Rozwoju Ru;”onInsJt

osobowych

Zgodnie z art. 3 ust. I 2 rozporzadzenii Parlamentu kuropejskiego i Rady (UL) 206/67”) z dnia 17
kwietnia 101 r. w spiawie ochrony 0501) lizycznycli W zWiazku z przetwarzaniem danych osobowych w
shawie swobodne4o przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WI (ogólne
rozpoiy:idzenie o uchroiue danych) (I)z. Urz. LI I I 9 z 04.05.2016, str. I )„ dalej „„I(000””, inibrmuję, że:
idnitiustratorcin Pani/Pana tlinych osobowych jest Instytut Wlokiennictwa z siedzibą w Ludzi,
ul. Brzezińska 5715
2) kontakt z inspekiorein ochnmy danych jest możliwy pod adresem ()clziw.Iodz.pl
3) Pani/Fina dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. I lit. h), c) ROI )O w celu
zwitzanyni z postępowanieiti o udz elenie zamówienia publicznego Ku/Z1Ł236_30/ 18
lub w zwiazku z prawnie tizisadn onym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. I lit. 1);
4) odbiorcanu Pani/Fina danych osobowych [wda osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. $ oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 2”) stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 157”) i 2018),
5) Pani/Pana dane osobowe bedą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pip, przez okres 4 lal od
dnia zakończenia postepowan ia o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekricza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy lub w oparciu o prawne uzasadniony
in teres adm tu stratora.

6) obowiązek podania przez lkinia/l”ana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy I”zp. związżitlyrn z udzialern w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okrelonych danych wynikają z
ustawy I „zp:
7) w odniesieniu do Pani/Patia danych osobowych decyzje nie bpda podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stusowatuc do art. 22 1(01)0:
8) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 1(01)0 prawo dostcpu do danych osobowych Pani!Pana dotyczacych;
ni podstawie art. Ib ROI H ) prawo do sprostowiuia Pani/I”ana danych osobowych
na podstawie art. 1$ I(OD() prawo żadania od admnistratora oratiiczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 1% ust. 2 RODU:
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy unia Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy R( )DO:
2. Jednocześnie lnstytttt Wlókienitictwa przyponitna o ciażacyin na Pani/Panu obowiązku intorniacyjnyiu
wynikajacym z ifl. 14 kODO wz2ledem osób lizycznych których dane przekazane zostaną Zamawiającemu
w zwiazku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska ud wykonawcy
bioracego udzial w postepowan iti, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wylaczen, o których nowa
wart. 14 ust. S KODO.
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