
ZAPYTANIE  OFERTOWE  nr  3/\/VŁi1/2018

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej  Imienia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą

w Nowym  Sączu  (Zamawiający)  zwraca  się uprzejmie  z prośbą  o przedstawienie  oferty  na

dostawę ąyp,gęąęę.ti.Ąą,0ją,pgę,<4ę5,:0y47jąj,p,iąę7,ti,gĄęj,i,3t3ję,ę@.ą%y30.

l. Tryb  postępowania:

1. Postępowanie  prowadzone  będzie  w  oparciu  o przepisy  Kodeksu  Cywilnego

(Dz.U.  2017  r. poz.  459  z późn.  zm.)  w związku  z art. 4 ust. 8 ustawy  z dnia  29 stycznia

2004  r. Prawo  Zamówień  Publicznych  (Dz. U. 2017  r. poz.  1579)  oraz  niniejsze

zapytanie  ofertowe.

2. Niniejsze  zapytanie  nie stanowi  oferty  w myśl  art. 66 kodeksu  Cywilnego.

ll.  Określenie  przedmiotu  zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego  yygąęą2ęBj5ą

jągąpĄęi  i informatyki.
2. Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  częściowych  na dowolną  liczbę  n/w  części:

1) część  nr  1-  dostawa  termowizorów  obejmująca:

- termowizor  - '  szt  - opis  przedmiotu  zamówienia  część  l-  załącznik  nr  2.

2) część  nr  2 -  Q,qęęąą,ą.Ęąpję.Ęą  i pamięci  pendrive  obejmująca:

- tablet  - 1 szt.

- pamięć  przenośna  pendrive  8 GB -  20 szt.

- pamięć  przenośna  pendrive  16 GB  -  I 0 szt.

Opis  przedmiotu  zamówienia  do części  Il stanowi  załącznik  nr  3.

3. Wymagana  gwarancja  na dostarczone  przedmioty  zamówienia  -  zawarta  w opisie

przedmiotu  zamówienia  Zał. Nr 2 i 3.

4. Oferta  ma także  obejmować  wszelkie  niezbędne  koszty  dostarczenia  przedmiotów

zamówienia  do Zamawiającego.

5. Kod wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV:  30213200-7;  38632000-4

llI.  Termin  realizacji  zamÓwienia:

Termin  realizacji  zamówienia-15  dni  od  dnia  zawarcia  umowy.

IV. Kryteria wyboru  oferty naikorzystniejszei:

1. Oferty  zostaną  ocenione  odrębnie  dla każdej  części  według  kryterium  cena  brutto  -  IOO%.

2. Za najkorzystniejszą  w danej  części  zostanie  uznana  oferta,  w której  Wykonawca

przedstawi  najniższą  cenę  brutto  na  poszczególne  części  zamówienia  wraz

zjednoczesnym  spełnieniem  wszystkich  wymagań  szczegółowych,  określonych

w niniejszym  zapytaniu  ofertowym.

V.  Sposób  przygotowania  ofert:

1. Każdy  wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.

2. Oferta  ma być  sporządzona  w języku  polskim,  w sposób  czytelny  oraz  podpisana  przez

uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.

3. Ofertę  należy  sporządzić  według  druku,,Formularz  Ofertowy"  stanowiącego  załącznik

nr I do niniejszego  zapytania  ofertowego  ( plik znajduje  się na stronie  internetowej:

http://www.karpacki.strazqraniczna.pl  w zakładce,,Zamówienia  publiczne  -+  Zapytania

ofertowe").



4. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z przygotowaniem  i złożeniem  oferty.

5. Termin  związania  ofertą:  30 dni od ostatecznego  terminu  składania  ofert.

6. Zamawiający  nie wyraża  zgody  na składanie  oferty  wariantowej.

7. Wykonawca  musi  uwzględnić  w cenie  oferty  wykonanie  wszelkich  prac  i czynności  oraz

zawrzeć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla  prawidłowexgo  i pełnego  wykonania

zamówienia,  jak  również  zawrzeć  wszelkie  opłaty  i podatki  wynikające

z obowiązujących  przepisów.

VI.  Termin  i sposób  składania  ofert:

1. Termin składania  ofert: 18 maj,,:,,Q'I.ę3",ę,843;l,q,gę,0;,j2.,0,Q
Oferta  otrzymana  po  wymaganym  terminie  nie  będzie  rozpatrywana.

2. Miejsce  składania  ofert:

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej  Imienia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich

z siedzibą  w Nowym  Sączu

ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5

33-300  Nowy  Sącz,

3. Sposób  składania  ofert:

1 ) w formie  pisemnej  -  osobiście  lub pocztą  na adres  podany  w pkt. 2.

Oferty  w  formie  pisemnej  w  zamkniętych  kopertach  proszę  składać

w nieprzekraczalnym  terminie  do dnia  18.05.201  8r. do godz.  13:00  na adres;

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej

ul. 1-go  Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5

33-300  Nowy  Sącz,

z dopiskiem,,oferta  na dostawę  wyposażenia  łączności  iinformatyki"  -  nie  otwierać

przed  godz.13:00  dnia  18.05.2018r.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  w  formie  osobiście
w siedzibie  Karpackiego  Oddziału  SG.

Oferty  zostaną  otwarte  komisyjnie  o  godz,  14:00  dnia  18.05.2018r.
w  Wydziale  Łączności  i Informatyki.

VII. Warunki  realizacji  zamówienia:

1. Przedmioty  zamówienia  muszą  być fabrycznie  nowe,  pierwszego  gatunku,  wolne  od

wad  fabrycznych  i pochodzące  z bieżącej  produkcji.

2. Przy realizacji  zamówienia  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  porozumienia  się

z Wykonawcą  drogą  mailową  oraz  za pomocą  telefonów  i faksów.

3. Zamawiający  zapewni  ze swej  strony  bieżącą  współpracę  oraz  gotowość  do udzielania

dodatkowych  informacji  i wyjaśnień  odnośnie  problemów  i wątpliwości  mogących  się

pojawić  na etapie  realizacji  zamówienia.

4. Płatność  przelewem  w terminie  do 21 dni od daty  otrzymania  faktury  (rachunku).

5. Przedmioty  zamówienia  należy  dostarczyć  do siedziby  Zamawiającego  na koszt

Wykonawcy.

VIII.  Pozostałe  warunki:

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do rezygnacji  z udzielenia  zamówienia  lub części

zamówienia  bez  podania  przyczyny  rezygnacji.



2. Zamawiający  może  zakończyć  postępowanie  bez wybrania  w danej  części  oferty

najkorzystniejszej,  gdy  żadna  ze  złożonych  ofert  nie  odpowiada  warunkom

postępowania.

3. W celu  zapewnienia  porównywalności  wszystkich  ofert  zamawiający  zastrzega  sobie

prawo  do skontaktowania  się z właściwymi  Wykonawcami  w celu  uzupełnienia  lub

doprecyzowania  ofert.

4. W toku  badania  i oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od Wykonawców  dodatkowych

wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.

5. Zamawiający  zastrzega  możliwość  poprawienia  oczywistych  omyłek  rachunkowych

w złożonych  ofertach.

6. Oferty,  które  nie spełnią  wszystkich  wymagań  określonych  w niniejszym  zapytaniu

ofertowym  zostaną  odrzucone  z zastrzeżeniem  pkt. 3-5.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do zmiany  warunków  niniejszego  zapytania  przed

upływem  terminu  składania  ofert.  W przypadku  wprowadzenia  ewentualnych  zmian,

zostaną  one  zamieszczone  na stronie  internetowej  Oddziału.  Wszelkie  opublikowane

na stronie  internetowej  Oddziału  zmiany  i wyjaśnienia  stają  się  integralną  częścią

zapytania  ofeńowego  i będą  wiążące  przy  składaniu  ofert.

8. Zamawiający  zastrzega,  iż zawiera  umowy  na podstawie  wzorów  umów  stosowanych

w Karpackim  Oddziale  SG.

9. W przypadku,  gdy  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się  od

zawarcia  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród

pozostałych  ofert  bez  przeprowadzenia  ich ponownego  badania  i oceny.

IX.  Informacje  końcowe:

1. Osoba  uprawniona  do kontaktu  z Wykonawcami  z ramienia  Zamawiającego  jest:

p. Irena  Woźniak

- tel. 785  903  650,  18 415  30 97

- e-mail:  irena.wozniak@strazqraniczna.pl

- kontakt  od poniedziałku  do piątku  w godz.  73o do 1 53o.
2. Wykonawcy  składający  oferty  zostaną  poinformowani  o wyniku  postępowania  poprzez

umieszczenie  na stronie  informacji  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  pod adresem

http://www.karpacki.strazqraniczna.pl.

X. Informacie  końcowe:

Załącznik  nr  1 - Formularz  ofertowy.

Załącznik  nr  2 - Opis  Przedmiotu  zamówienia  część  I

Załącznik  nr  3 - Opis  Przedmiotu  zamówienia  część  ll
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