Znak sprawy ZG.0410.8.2021
Kraśnik, dnia 10.09.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu/zapytanie ofertowe*

Wykonawcy
Zamawiający, tj. Nadleśnictwo Kraśnik z siedzibą w Kraśniku przy ul.
Janowskiej 139, 23-200 Kraśnik, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o
wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 130 000
złotych na zamówienie p.n.: „Dostawa 11 szt. komputerów przenośnych (laptopów)
wraz z akcesoriami, oraz 11 szt. licencji Microsoft Office 2019”
(nazwa nadana zamówieniu)
1. Przedmiot zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1/ Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 11 szt.
komputerów przenośnych (laptopów) wraz z akcesoriami, oraz 11 szt. licencji
Microsoft Office 2019 (kluczy aktywacyjnych).
2/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
3/ Sformułowania użyte do opisu przedmiotu zamówienia mogące wskazywać na
konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały wyłącznie w celu określenia
minimalnych wymagań technicznych jakich oczekuje Zamawiający. Ilekroć w opisie
przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie produktów, to dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które
będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i
funkcjonalności od wskazanych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu i będą
nadawały się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Przez
równoważność rozumie się, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co
najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie co
najmniej jak opisane w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność.
Wykonawca składający ofertę równoważną jest zobowiązany wykazać, że oferowany
przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne,
funkcjonalne i inne określone w Zapytaniu ofertowym, bądź też przewiduje
rozwiązania lepsze niż opisywane. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności
urządzeń i elementów z wymaganiami zapytania ofertowego.
4/ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
jest na wezwanie Zamawiającego do przedłożenia opisu/ów technicznego/ych i/lub
wydruków ze stron internetowych, bądź katalogu/ów producenta/ów pozwalających
na ocenę zgodności oferowanego asortymentu oraz jego parametrów z
wymaganiami zapytania ofertowego.
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3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest*:
1/ Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania
upadłościowego lub likwidacyjnego.
2/ Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: termin realizacji zostanie ustalony
pomiędzy Zamawiającym z wybranym Wykonawcą i wykazany w umowie zawartej
między Stronami. Zastrzega się jednak, że termin realizacji dostawy przedmiotu
zamówienia nie może być dłuższy niż 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
5. Wymagany termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia oferty*.
6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 100 %
7. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1/ Oświadczenie o braku przesłanek do wszczęcia postępowania upadłościowego
lub likwidacyjnego – oświadczenie umieszczone w formularzu oferty,
2/ Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – oświadczenie umieszczone w
formularzu oferty .
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2021 r., do godz. 1500 w siedzibie
Zamawiającego
w
formie
elektronicznej
na
adres
e-mail:
krasnik@lublin.lasy.gov.pl*
Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie odrzucona.
1/ Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do treści zaproszenia.
9.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Paweł Płonka.
10.Nadlśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie może być unieważnione, na
każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
podpisany
Adam Jerzy Elektronicznie
przez Adam Jerzy Kornat
Data: 2021.09.10 12:41:26
Kornat
+02'00'

……………….......................................
(data i podpis Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik)

W załączeniu*:
1. Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego
2. Formularz ofertowy
* niepotrzebne skreślić
** wzór stanowi jedynie schemat działania i może być dowolnie modyfikowany w celu
dostosowania do toku, rodzaju zamówienia i do progu, w którym zamówienie będzie
udzielane.
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