Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
18-06-2020

Termin składania ofert
02-07-2020

Numer ogłoszenia
1250420

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
Termin składania ofert na dzień 02.07.2020 r.
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowo - cenowy
- aktualizacja.

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Teatr Rozrywki w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Marii Konopnickiej 1,
Pokój nr 209
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty wskazane w rozdziale VII
niniejszego zapytania.
3. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w
zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy lub jego imieniem i nazwiskiem oraz
dokładnym jego adresem i opisanej w następujący sposób:
Teatr Rozrywki w Chorzowie
Ul. Marii Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
„Poprawa warunków pracy poprzez doposażenie stanowisk w ergonomiczne akcesoria
komputerowe”
Nr postępowania …………
NIE OTWIERAĆ PRZED ………….. godz. …………….�*
* uzupełnić zgodnie z ust. 2 rozdziału X zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
przetargi@teatr-rozrywki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Szczęśniak, Kajetan Latacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
nie dotyczy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ergonomicznego sprzętu informatycznego w tym:
monitorów, klawiatur i myszy komputerowych dla Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Poprawa warunków pracy poprzez doposażenie stanowisk w ergonomiczne akcesoria
komputerowe

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ergonomicznego sprzętu informatycznego w tym:
monitorów, klawiatur i myszy komputerowych dla Teatru Rozrywki w Chorzowie, zgodnych z
Opisem Przedmiotu Zamówieni wskazanym w załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Opisu Przedmiotu zamówienia oraz
zapisów Zapytania ofertowego, a zaoferowany asortyment winien być o parametrach nie gorszych
niż wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment dostarczony w ramach realizacji zamówienia
objęty był 24 miesięczną gwarancją.
4. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30231300-0 monitory
30237460-1 klawiatury komputerowe
30237410-6 myszy komputerowe
5. W przypadku, gdy z załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia wynika, iż Zamawiający
opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku
do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie
same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (w Formularzu
oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie ww. obowiązku oznaczać będzie, iż
Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
7. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu
jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
9. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Kod CPV
30231300-0

Nazwa kodu CPV
Monitory ekranowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
30237460-1 klawiatury komputerowe
30237410-6 myszy komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia
nie dotyczy

Załączniki
•
•
•
•

Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowo cenowy
• Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
• Załącznik nr 1 - aktualizacja Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Formularz
asortymentowo - cenowy
• 29.06.2020 - Odpowiedzi na pytania

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
nie dotyczy

Potencjał techniczny
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Dodatkowe warunki
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy nie są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym jednocześnie spełniają następujące warunki udziału w postępowania:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej terminowe i właściwe
wykonanie zamówienia – Wykonawca nie może znajdować się w stanie upadłości, likwidacji,
postępowaniu układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie mogą toczyć się
sprawy karno-skarbowe,
c) posiadają wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
2. Wykonawca potwierdzi spełnienie wyżej wymienionych warunków, przedkładając wraz z ofertą
podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań
kapitałowych, których wzór został określony w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Brak spełnienia warunków wymienionych ust. 1 skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z
prowadzonego postępowania.

Warunki zmiany umowy
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają
pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego
paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz strony
Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Zmiany do Umowy następują na pisemny
wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
3. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z
następujących przypadków:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego;
b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania,
w tym dokonanie odbioru, w terminach ustalonych w Umowie;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) – b) termin
wykonania umo-wy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.
2) zmiany technologiczne, w szczególności:
a) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli
zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego;
3) zmiana organizacji spełniania świadczenia: zmiana treści dokumentów przedstawianych
wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji
Umowy. Zmiana ta nie może spo-wodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do
prawidłowej realizacji Umowy;
4) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – zmiana ceny netto, w przypadku:
a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana
stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy
to części wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT,
jeszcze nie zrealizowano oraz z za-strzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia
ceny umownej brutto;
5) pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami; przez
siłę wyż-szą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od obu Stron,
którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć,
ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar,
powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe zała-mania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej),
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku
ograniczenia środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy jakimi dysponuje
Zamawiający. W takim przy-padku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający za-płaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
uzasadnione i udokumentowane koszty, które Wyko-nawca poniósł w związku z wynikającymi z
Umowy planowanymi świadczeniami;
c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
e) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy.
4. Strony Umowy zawrą stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, które nie są sprzeczne z
treścią oferty wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów, składających się na ofertę:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
2) Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
3) Oświadczenia o których mowa w Rozdziale V ust. 2 - Wykonawca załącza podpisane

oświadczenie wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(oryginał lub poświadczona notarialnie kopia), w przypadku gdy dokumenty te będzie podpisywać
osoba inna niż uprawniona do reprezentacji Wykonawcy;
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących
wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) wymagane:
a) pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
b) pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
2. Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 niniejszego
rozdziału skutkować będzie wezwaniem Wykonawcy do ich uzupełnienia. Brak dostarczenia przez
Wykonawcę dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.

Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
Cena oferty (C) - 100 %
2. Zasady przyznawania punktów:
a) Cena oferty (C) - liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego
wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (max
100 pkt):
C min
C = ------------------ x 100 pkt gdzie 1 pkt = 1%
C bad
gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny
C min - cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert
C bad - cena oferty (brutto) badanej oferty

Wykluczenia
1. Z postępowania zostaną odrzucone oferty, niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy:
a) nie spełniają warunku udziału w postępowaniu;
b) których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TEATR ROZRYWKI

Adres
Marii Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
śląskie , Chorzów

Numer telefonu
48 32 346 19 30

Fax
48 32 346 19 39

NIP
6270011844

Tytuł projektu
Poprawa warunków pracy poprzez doposażenie stanowisk w celu eliminacji zdrowotnych
czynników ryzyka w Teatrze Rozrywki w Chorzowie z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Numer projektu
RPSL.08.03.02-24-0394/18-00

