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Skoroszyce 10.03.2022 r. 
IP.IZ.7013.3.2022.IBK 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 
 

centralnego urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 

Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl. 17 
48-320 Skoroszyce 

 
2. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). 

Postępowanie jest zgodnie z zasadą konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem postępowania zakup, dostawa i montaż centralnego urządzenia 
wielofunkcyjnego sieciowego do skanowania dokumentów do e-obiegu oraz centralnego 
drukowania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
42962000 – 7 Urządzenia drukujące i graficzne 

 
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

 
Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17 
Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 
spełnienia tych warunków. 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki , 
udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. 
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywania będzie w oparciu o dołączone do oferty dokumenty 
potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Do 
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego prowadzenia 
działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie. 
 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczas zrealizowane 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum 1 usługi 
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polegające na dostawie urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, kserokopiarka) o wartości minimum 
30 000,00 zł  brutto – każda usługa wraz dowodami, że usługi zostały wykonane należycie. 
 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi               
do wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana 
będzie w oparciu o załączone oświadczenia. 

 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana 
będzie w oparciu o załączone oświadczenia. 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie przeprowadzona w oparciu                                   
o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie 
spełnia” 

 
 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa                        
w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminy składania ofert, 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych                             
w zaproszeniu , 

3) Wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie, 
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu. 

 
7.  Termin związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w raz z upływem terminu składania ofert. 
 

8. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wymagania podstawowe 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika,                  iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów)upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego                            
co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane,                                   
na ich wniosek, złożone prze nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe, oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
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wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione                         w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

 
2. Zawartość oferty: 

1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik                    
do niniejszego zaproszenia, 

2) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszego zaproszenia. 
 

9. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: ug@skoroszyce.pl do dnia                             
18.03.2022 r. do godz. 9:00., poczta lub do skrzynki pocztowej znajdującej w siedzibie 
Zamawiającego do dnia 18.03.2022 r. do godziny 9:00. 
 
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
                                                                                           Gmina Skoroszyce 
                                                                                           ul. Powstańców Śl. 17 
                                                                                           48-320 Skoroszyce 

 
Oferta na wykonanie zadania: 

dostawa centralnego urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego 
 

Nie otwierać przed dniem: 18 marca 2022 r. do 9:15 
 

 
10. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 
Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce (parter 
budynku Urząd Stanu Cywilnego) w dniu 18.03.2022 r godz. 9.15. 
 

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
 
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie dokumentacji, 
uwzględniająca zakres prac opisanych w załączonym przedmiarze robót. i projekcie. 
 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Max ilość pkt. jakie może 
otrzymać oferta za  dane 
kryterium 

1. Cena (C) 60 60 
2. Gwarancja (G) 20 20 
3. Czas reakcji serwisu (S) 20 20 

 
1. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację zamówienia obliczona PRZEZ 

Wykonawcę. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 
P(C) = C min/Cx * Max (C) 
 
P(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „x” za kryterium „cena” 
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i odrzuconych ofert 
Cx – cena oferty „x”  
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Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena”  
 
2. Ocenie zostanie poddany okres gwarancji - „Gwarancja” urządzenia wielofunkcyjnego (w 

pełnych miesiącach) zaoferowany dla przedmiotu zamówienia, przy czym minimalny okres 
gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres 
gwarancji poddany ocenie wynosi 60 miesięcy. 
W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż 60 m-cy Zamawiający przyjmie 
wartość odpowiednio dla 60 m-cy.    
W przypadku kryterium "gwarancja”, Zamawiający przyzna punktacje wg następujących 
zasad: 
  
P(G) = (Gi / 60) x 20   
gdzie: 
 

P(G) ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium  „gwarancja” 
Gi gwarancja oferowana w ocenianej ofercie  

 
 

3. Ocenie zostanie poddany czas reakcji serwisu - „Serwis” dla urządzenia 
wielofunkcyjnego, tzn. długość czasu, w jakim zostaną naprawione usterki / awarie, przy 
czym minimalny czas to 1 dzień roboczy od dnia pisemnego zgłoszenia na wskazany przez 
Wykonawcę adres e-mail usterki / awarii, a maksymalny czas to 2 dni robocze od dnia 
pisemnego zgłoszenia na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail usterki / awarii. 
Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca dostarczy w ciągu 1 dnia roboczego urządzenie zastępcze  
o podobnych parametrach.  
W przypadku kryterium "gwarancja”, Zamawiający przyzna punktacje wg następujących 
zasad: 
  
P(S) = (Si / 60) x 20   
gdzie: 
 

P(S) ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium  „serwis” 
Si gwarancja oferowana w ocenianej ofercie  

 
 
12. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami  

 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Grzegorz Buczarski,  tel. 77 431 89 88, email: admin@skoroszyce.pl  
Iwona Bil-Kubicka tel. 77 31 89 91, email: inwestycje@skoroszyce.pl  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródeł zapytania 

zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnione zostało zaproszenie. 
 

13. Informacja o udzieleniu zamówienia: 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia  
w formie pisemnej na adres email podany w ofercie Wykonawcy. 
 

14. Inne informacje:  
 
- Ofertę musi podpisać osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 
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- Warunki płatności: rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego 
robót, zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia 
doręczenia do siedziby Urzędu Gminy w Skoroszycach. 
 

15. Uwagi: 
Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących 
przepisach, a w szczególności: w programie Polska Cyfrowa, ustawa Prawo ochrony 
środowiska, Ustawa Prawo zamówień publicznych. 
Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia 
dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami. 
 

16. Dane do Faktury: 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śląskich 17 
48-320 Skoroszyce 
NIP:  753-24-06-077 

 

Załączniki: 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz ofertowy 
3. Wzór umowy 
4. Oświadczenie RODO 
 

Bernard Rudkowski 
      /-/ zastępca Wójta Gminy Skoroszyce 

………………………………… 

(Zamawiający) 

 


