Nr sprawy ltDPZtDl2DlS
Zamawiaj4cy:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Slupsku
ul. Tuwima 4,76-200 Stupsk
http ://www.pgm. slupsk.pl/
e-mail : zamowienia.publiczne@pgm. slupsk.ol
Telefon: centrala (059) 84 252 22, fax. (59) 34 2gO 48

Godziny urzgdowania: od 7:00 do l5:00

KONKURS OFERT

Instrukcja dla oferent6w
W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia o wartoSci poniZej 30 000 euro
,,na dostawg systemu kopertujqcego dla PGM Sp. z o.o.

w

Slupsku przy ul. Tuwima 4.',

zatwierdzam dnia ./b:q I .,W.e.. roku

I. Informacje og6lne:
l. Zamawiajqcy:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp6lka z o.o. w Slupsku
ul. Tuwima 4,76 - 200 Slupsk
Strona intemetowa: http //www.pem. slupsk.pl
Adres poczty elektronicznej e-mail : zamowienia.pyubliczne@p gm. slupsk. pl
Telefon: centrala (059) 84 252 22, fax. (59) 84 280 48
Adres strony intemetowej, na kt6rej zamieszczone zostalo ogloszenie oraz istotne
warunki udzialu w Konkursie ofert (stosowne zalqcznlkr i formularze):
http : //www. p gm.slupsk.pl (zakladka Przetargi)
:

2.

II. OkreSlenie przedmiotu zam6wienia

1.

Przedmiotem niniejszego zam6wienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieuzywanego
systemu kopertuj4cego dla PGM Sp. z o.o. w Slupsku. Wraz z dostaw4 sprzgtu, dostawca
dokona konfiguracji i instalacji oraz przeprowadzi instrukta? przy stanowisko,rvy w
miej scu wskazanym przez Zamawiaj4cego.
2. Minimalne wymagania dotyczqce przedmiotu zam6wienia:
- szybkoS6 kopertowania, obejmuj4ca skladanie, pakowanie, zaklejanielgodzinE - 1350
kopert
- limit zakopertowah- 42 000 rocznie
- podajnik automatyczny A4 *2 szt.
- podajnik ulotek formatu koperty - I szt
- pojemnoSi podajnika dokument6w - 100 kartek ( 80g/m2)
- pojemnoSd podajnika kopert - 100
- format kopert C5 do C6lC5
- ekran dotykowy umoZliwiajEcy proste tworzenie zadan
Urz1dzenie musi byi nieuzywane, fabrycznie nowe, nie starsze niz 6 miesigcy i nie
przewrdziane do wycofania z produkcji, pochodzic z legalnych kanal6w dystrybucji
producenta sprzgtu.
Dostawca przedmiot zam6wienia dostarczy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym
oprogramowaniem, niezbgdnym wyposazeniem, instrukcj4 w jgzyku polskim, kart4
gwarancyjn4.
3. Wsp6lny slownik zam6wieri CPV:
30131200-8 - maszyny do wypelniania kopert

III. Termin

realizacji zam6wienia
Zam6wienie nale?y realizowac: do dnia 09.02.2018

IV. Termin i miejsce skladania ofert
1. Termin skladania ofert uplywa w dniu 17.01.2018 r. o godz.9:00
2. Oferty nale?y sklada6 w siedzibie Zamawiajqcego: Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Slupsku, ul. Tuwima 4, pok6j nr 4 (sekretariat)
3. Ofertg naleZy zloLy(, do dnia 17.01.2018r., do godz. 9:00 w zamkniEtej kopercie
z napisem: ,,Oferta na dostawg systemu kopertuj4cego dla PGM Sp. z o.o.
w Slupsku."
4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza moZliwoSci skladania ofert czgsciowych ani wariantowych

V. Warunki udzialu w postgpowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunk6w
l. O udzielenie zam6wienia mog4 sig ubiegai wykonawcy ktorzy spelniaj4 warunki dotyczqce
posiadania zdolnoSci technicznej lub zawodowej Wykonawca spelni ten warunek kiedy

wykaZe,2e w okresie ostatnich l2 miesigcy przed uplywem skladania ofert dostarczyl co
naj mniej dw a urz4dzenia z go dn e z pr zedmi otem zam6wi enia.
2. W postgpowaniu mog4 wzi4c udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj4 warunek udzialu
w postgpowaniu, dotycz4cy braku podstaw do wykluczeniaz postgpowania.
Ocena spelniania w/w warunk6w dokonana zostanie zgodnie z formulE ,,spelnia - nie
spelnia", w oparciu o informacj e zaw arte w oSwiadczeniach.
Nie spelnienie chociaZby jednego z wymaganych warunk6w udzialu w postgpowaniu
spowoduje odrzucenie oferty.

VI. Wykaz

oSwiadczeri

i

dokument6w,

jakie majg

dostarczyd wykonawcy
w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
1. W celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczeniaz postgpowania, Wykonawca zobowiqzanyjest przedlo2y6:
l) OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu kt6rego wz6r stanowi

zal4cznik nr 2 do ogloszenia
2) OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania kt6rego wz6r stanowi
zal1cznik nr 3 do ogloszenia.
3) Wykaz wykonanych w ci4gu 12 miesigcy dostaw zgodnych zprzedmiotem zam6wienia
z potwierdzeniem, 2e wskazane dostawy zostaly nalelycie wykonane wz6r stanowi
zalqcznik nr 4 do Instrukcji.
2. Wszystkie wymagane dokumenty (zal4czniki do oferty) nalely zloZyc w oryginale lub kopii
poSwiadczonej za zgodnoSc z oryginalem przez wykonawcg.
3. Zamawiajqcy mohe Zqdac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii
dokumentu wyl4cznie wtedy gdy zlohona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
w4tpliwoSci co do jej prawdziwoSci.
4. Dokumenty sporz4dzonew jgzyku obcym s4 skladane wrazztlumaczeniem na jgzyk polski.
5. Inne wymagane dokumenty: Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia w formie oryginalu lub
potwierdzonej notarialnie kopii - jezeli Wykonawcadzialaprzezpelnomocnika.
6. Brak jakiegokolwiek z wymaganych oSwiadczeri lub dokument6w albo zloaenie dokumentu
w niewlaSciwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

VII. Termin i miejsce otwarcia

ofert.
1. Otwarcie ofert odbgdzie sig w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Tuwima 4 w Slupsku
w dniu: 17.01.2018r. o godz. 9:30 - pok6j nr 5.
2. Informacja o wyniku postgpowania i wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajqcego http: www.bip.pgm.slupsk.pl oraz na tablicy ogloszeri
w siedzibie Zamawrajqcego przy ul. Tuwima 4.
3. Zawiadomienie o wyborze oferty okreSlajqce termin zawarciaumowy zostanie niezwlocznie
dostarczone wybranemu wykonawcy.
4. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, jeheli:
l) treS6 oferty nie odpowiada wymaganiom okreSlonymi w niniejszym dokumencie,
2) wykonawca nie z\oZyl wymaganych oSwiadczeri lub dokument6w,
3) wykonawca nie spelnil choiby jednego z wymagafi okreSlonych w niniejszym
dokumencie,
4) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
5) zawiera bl4d w obliczeniu ceny.

VIII.

l.

Sposrib prrygotowania i skladania ofert oraz zawartoS6 oferty
KaZdy z wykonawc6w moZe zloZyc tylko jedn4 ofertg.

2. Oferta musi byi sporz4dzona na piSmie w jgzyku polskim wedlug wzoru stanowiqcego
zalqczniknr l.
3. Ofertg nale|y zloZyc w zamknigtej kopercie, w spos6b gwarantuj4cy zachowanie
w poufnoSci jej treSci oraz zabezpieczajqcejjej nienaruszalnoSd do terminu otwarcia ofert.
4. Koperta powinna byc ostemplowana pieczgci4 oferenta i zaadresowana wedlug ponizszego
wzoru: ,,Oferta - na dostawg systemu kopertujqcego dla PGM Sp. z o.o.

w

Slupsku."
5. Do oferty sporzqdzonej wg wzoru zalqcznik nr 1 do Instrukcji nale|y zalqczyc oSwiadczenia
i dokumenty, o kt6rych mowa w rozdziale nr VI.
6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokument6w wymienionych w poprzednich
punktach muszq byd poSwiadczone za zgodnoi(, z oryginalem przez osobg upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy (osobg podpisuj 4cq ofertg).
7. Brak jakiegokolwiek z wyhej wymienionych dokument6w lub zlolenie dokumentu
w niewlaSciwej formie (kopia dokumentu nie poSwiadczona za zgodnoSc z oryginalem)
spowoduj e odrzucenie oferty.

IX. Spos6b obliczenia ceny

l.

Ceng ofertow4 za wykonanie przedmiotu zam6wienia nalely

obliczyi lqcznie z podatkiem

VAT.
cena jednostkowa zawiera wszelkie koszty zwi4zane z terminowym i prawidlowym
wykonaniem przedmiotu, w tym m.in. konfiguracji i instalacji sprzgtu, instrukta2u stanowiskowego,
koszt6w dojazd6w, pracy niezbgdnego sprzgtu.

2. Oferowana

3. Wszystkie wartoSci oraz ostateczn4 cenq oferty nalezy obliczy6 i podai zgodnie
z polskim systemem platniczym z dokladno6ci4 zaokr4gleri do drugiego miejsca po
przecinku. Rozliczenia migdzy Zamawiaj1cym a Wykonawcq bEde prowadzone w zlotych
polskich.

X. Ocena ofert
l. Oceny ofert bgdzie dokonywala komisja. Ocenie podlega6 bgd4 jedynie oferty spelniaj4ce
wszystkie wymagani a okre S lone przez Zamaw iaj Ecego .
2. W odniesieniu do oferent6w, kt6rzy spelni4 postawione warunki udzialu w niniejszym
,,Konkursie ofert" Komisja dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie
nizej okreSlonego kryterium: najnilsza cena - 100 %
3. Oferenta kt6ra zaoferuje najniZszq ceng otrzyma 100 pkt. natomiast pozostale oferty
oceniane bgd4 wedlug ponizszego wzoru :
C : cena oferty najtariszej / ceng oferty badanej x 100 x 100 %
4. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia oferentowi, kt6rego oferta bgdzie najtahsza
i odpowiada wszystkim wymogom okreslonym w Instrukcji.
5. Niespelnienie chodby jednego warunku udzialu w postgpowaniu spowoduje odrzucenie
oferty.
6. ZamawiajEcy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich oferent6w. Wybranemu
oferentowi zamawiaj4cy wskaZe termin i miejsce podpisania umowy.

XI. Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca zwiqzany jest zlo2on4 ofert4 przez okres 21 dni licz4c od daty uplywu
terminu do skladania ofert.

XII.

l.

Szczeg6lne postanowienia, kt6re zamawiajqcy wprowadzi do umowy i przyszle
zobowi1zania oferenta (wykonawcy) rwi1z ne z umowa
Wykonawca zobowiqzany jest do zawarcia umowy na warunkach okreSlonych przez
zamawiajTcego w wzorze umowy stanowi4cej zalqcznik nr 5 do Instrukcji.

2. Umowa z wybranym wykonawc4 zostanie zawarta niezwlocznie po wyborze oferty przez
Zamawiaj4cego.

XIII. Informacje dotycz4ce porozumiewania

sig
do kontakt6w z oferentami jest: Dorota Wysocka,Malgorzata
Krzysztofik e-mail: zam6wienia.publiczne@pem.slupsk.pl tel. 59 S4S 75 2l,fax.59 842 B0
48 w godzinach od 8:00 do 15:00 Tuwima 4 pok6j nr 5.
2. Wszelkie zawiadomienia mog4 byd przekazywane przezZamawiaj1cego w formie
pisemnej, za pomoc4 faksu lub poczty elektronicznej.

l. Pracownikiem uprawnionym

XIV. Srodki ochrony prawnej.

l.

W niniejszym postgpowaniu oferentom nie przysluguje odwolanie.

2. Zamawiajqcy zastrzega,2e zlolenie oferty nie gwarantuje udzielenia zam6wienia.

xV.
Lp.
I
2.
J.
4.
5.

kaz

cznik6w do ninie

Instrukcii

Oznaczenie Zal1cznika
Nazwa Zalqcznika
Zal4czniknr I
Wz6r Formularza Oferty
Wz6r oSwiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunk6w
Zalqczniknr 2
udzialu w postgpowaniu.
Wzor oSwiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
ZalEczniknr 3
wykluczenia.
Zal4czniknr 4
Wzor umowy
Zal4czniknr 5
Wykaz dostaw

