Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

1.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c
tel. 032 262 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

2.

Postanowienia ogólne

2.1

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych. Prowadzone jest w oparciu o „Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO
WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

2.2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane
zaproszenie ofertowe i jest ono wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie
internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

2.3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2.4

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje
Zamawiający i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego
zapytania, faksem lub drogą elektroniczną.

3.

Opis przedmiotu zamówienia

3.1

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup drukarek legitymacji i skanera dokumentów rekrutacyjnych
Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Zadanie

Komponent/Urządzenie

Specyfikacja

Drukarka legitymacji
studenckich
ZADANIE 1

Parametry drukarki:
 Metoda druku: retransferowy
termosublimacyjny, retransferowy w
Drukarka retransferowa
pełnym kolorze lub monochromatyczny
Zebra ZXP Series 8 lub w
dwustronny, pozwalająca na drukowanie
pełni równoważna
od krawędzi do krawędzi karty
 Laminator: jednostronny
2 sztuki
 Rozdzielczość: minimum 304 dpi
 Prędkość druku: minimum 190 kart na
godzinę w trybie jednostronnym, 170 kart
na godzinę w trybie dwustronnym
 Pamięć wbudowana: minimum 64 MB

„Nowa jakośd zarządzania – Zintegrowany system wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

ZADANIE 2

Skaner dokumentów
rekrutacyjnych
(umożliwiający wydruk)
1 sztuka

 Sterowniki: w pełni funkcjonalne
sterowniki dla systemu operacyjnego
Windows XP
 Gwarancja: 2 lata na drukarkę oraz
głowica objęta wieczystą gwarancją
 Komunikacja: USB 2.0, Ethernet 10/100
 Wyposażenie dodatkowe: Koder kart
chipowych + MIFARE
 Obsługiwana grubość kart: 0,762-1,016
mm
 Obsługiwany format kart: ISO 7810, typ
ID-1, form at CR-80
 Obsługiwany materiał kart: PVC, ABS,
PET, PET-G, poliwęglanowe
 Obługiwane technologie kart: stykowe i
bezstykowe karty chipowe, karty UHF
 Pojemność podajnika: minimum 150 kart o
grubości 0,762 mm
 Pojemność odbiornika: minimum 100 kart
o grubości 0,762 mm
 Komplet 2 sztuk taśmy YMCK
pozwalająca na wydruk 625 (każda) kart
jednostronnych
 Komplet 2 sztuk folii transferowej
pozwalającej na wydruk 1250 (każda) kart
jednostronnych
 Komplet 2 sztuk laminatu z wycięciem na
chip pozwalającego na wydruk 625 (każdy)
kart jednostronnych
Parametry:
 Typ skanera: kolorowy, płaski
 Optyczna rozdzielczość skanowania:
minimum 600 x 600 dpi
 Poziomy wymiar obszaru skanowania:
minimum 216 mm
 Pionowy wymiar obszaru skanowania:
minimum 355 mm
 Skalowanie: minimalny zakres od 25 do
400 %
 Metoda druku: laserowa
monochromatyczna
 Szybkość druku: minimum 52 str./min,
czas oczekiwania na wydruk pierwszej
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strony maksymalnie 7,5 sekund
Procesor: minimum 600 MHz
Pamięć: wbudowane minimum 256MB
Rozdzielczość druku: minimum 1200x1200
dpi
Pojemność odbiornika wydruku: minimum
550 arkuszy
Zainstalowany moduł druku dwustronnego
Pojemność podajnika papieru: minimum
650 arkuszy
Obsługiwane systemu operacyjne:
Microsoft Windows XP/7 oraz każda inna
platforma obsługująca TCP\IP
Obsługiwane języki wydruku: OCK 5e,
PCL 6, PostScript 3, xHTML, PDF 1.6,
Direct Image, Microsoft XPS
Interfejsy: Fast Ethernet, USB 2.0, RS232C, 1284-B
Zainstalowany toner pozwalający na
wydruk około 10 000 arkuszy A4
Dodatkowe 4 tonery pozwalające na
wydrukowanie około 35 000 kopii (każdy)
Gwarancja minimum 36 miesięcy z opcją
naprawy u Zamawiającego

Dodatkowe wymagania:



Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży
producenta na rynek polski. (Wymagane oświadczenie producenta).
Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną
oferowanego sprzętu.
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Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.3

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.4

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Adres poczty elektronicznej: rektorat@wsb.edu.pl
Adres strony internetowej: www.wsb.edu.pl

3.5

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia nie będą prowadzone rozliczenia w
walutach obcych.

3.6

Wysokość zwrotu kosztów postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

4.

Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczonych od
podpisania umowy po zakończeniu postępowania ofertowego.

5.

Opis warunków udziału w postępowaniu

5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymogami ustawowymi;
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny do wykonania zamówienia;
Wykonawca musi znajdować się w takiej sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewni
wykonanie zamówienia;
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

b.
c.
d.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie
na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
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5.2.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć następujące dokumenty, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełnienia
tych warunków:

a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert lub kopię w/w dokumentów poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez uprawnionych członków zarządu, pełnomocnika lub właściciela.
b. oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1
niniejszego zapytania – wzór stanowi zał. 2 do niniejszego zapytania;
5.3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika:
a. do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo
b. reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

5.4.

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich
informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty,
potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

6.

Informacja o sposobie porozumiewania się
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiającego

z

Wykonawcami

6.1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną; adres: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44
w godzinach urzędowania 1000 – 1600 Zamawiającego określonych w pkt. 1.

6.2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3.

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień.

6.4.

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego.
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7.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:
Inż. Paweł Badura, tel. kom. 725 55 88 70 lub 032 295 93 52 (kwestie techniczne),

8.

Wymagania dotyczące wadium.

8.1.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

9.

Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
10.3. Cena oferty musi być podana w złotych cyframi i słownie.
10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w Zapytaniu Ofertowym
wzorami.
Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego
10.6. Zawartość oferty:
10.6.1. Oferta Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty złożony w formie oryginału (Załącznik 1),
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone w formie
oryginału (Załącznik 2),
3) Formularz - Status prawny Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożony w formie oryginału (Załącznik 3),
4) Parafowany przez osobę uprawnioną/upoważnioną wzór umowy na znak przyjęcia
zawartych w nim warunków – Załącznik nr 4
5) Dokładną specyfikację techniczną zaproponowanego w ofercie sprzętu, umożliwiającą
weryfikację zgodności sprzętu z wymogami stawianymi w niniejszym zapytaniu wraz z
informacją o długości trwania gwarancji – dotyczy wszystkich elementów oferty
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6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub kopię w/w
dokumentów poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uprawnionych członków
zarządu, pełnomocnika lub właściciela.
7) Ewentualne Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.7

10.7.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, tj.:
1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem
do ewidencji działalności gospodarczej, lub
2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną
notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu
sporządzony przez notariusza;

10.8. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadku tego wymagających,
będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych,
jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności Zamawiający będzie
miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską
cenę.
10.9.

Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy
napisać:
 nazwę i adres: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa
Górnicza, ul. Cieplaka 1c; pok. 103 Rektorat
oraz nazwę zamówienia, „Zakup drukarek legitymacji i skanera dokumentów
rekrutacyjnych”
 nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 z adnotacją: Nie otwierać przed dniem 12.04.2011 godz. 12:00

11.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa
Górnicza ul. Cieplaka 1c; pok. 103 Rektorat najpóźniej do dnia 12.04.2011 roku, do godz.
11:00
11.2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2011 roku, o godz.: 12:00 w Sali Senatu pok. 107.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.4. Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
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11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.

Przesłanki odrzucenia ofert.

12.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
3) zostanie złożona po terminie składania ofert,
4) będzie zawierać rażąco niską cenę,
5) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.

Opis sposobu obliczenia ceny (dla poszczególnych ZADAŃ):
Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę
są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.
Cena oferty i jej elementy muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia kalkulacji ceny oferty.

14.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

14.1 Cena brutto za całość zamówienia (za całość składanej oferty). Do realizacji zamówienia
zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

14.2

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty.

15.

Istotne postanowienia umowy

15.1

Miejscem dostarczenia sprzętu jest siedziba Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza.

15.2

Dostarczenie sprzętu i jego rozładunek wraz z wniesieniem go do pomieszczeń wskazanych
przez Zamawiającego odbędzie się kosztem i staraniem wykonawcy.
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15.3

Rozliczenie nastąpi po realizacji całości dostawy zamówionego sprzętu na podstawie
wystawionych faktur.

15.4

Zamawiający będzie naliczał wykonawcy kary umowne za opóźnione w realizacji zamówienia
w wysokości 0,5% wartości netto nie zrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy dzień
opóźnienia.
Jednakże suma kary nie może przekroczyć 10% wartości netto nie zrealizowanego w terminie
zamówienia.

15.5

Płatności regulowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy
podany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

15.6

Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI

WZORY FORMULARZY

1 - Oferta
2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3 – Status prawny Wykonawcy
4 – Wzór umowy
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