ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE
DOSTAWY URZĄDZEŃ KLASY TEMPEST

Postanowienia ogólne
AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”,
zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:
Dostawa urządzeń klasy TEMEPEST spełniające wymagania normy SDIP-27 Level A
Zamówienie udzielanie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem określonym
w art. 4 pkt 8 tej ustawy.
Zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub, w przypadku
jeśli zajdzie taka konieczność, o odstąpieniu od udzielenia zamówienia.
Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony
Zamawiającego jest p. Andrzej Stępień, mail: a.stepien@amwinvest.pl, tel. 530 711 566

Cel i przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klasy TEMEPEST spełniające wymagania
normy SDIP-27 Level A
Szczegółowa specyfikacja wymagań dla dostawa urządzeń klasy TEMEPEST jest w
załączniku nr. 1 do Formularza Ofertowego.
Celem udzielenia zamówienia jest wybór wykonawcy, który dostarczy urządzeń klasy
TEMEPEST wraz z certyfikatami ochrony elektromagnetycznej ABW w wyznaczonym
terminie.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
do dnia 15-04-2020r.
Zakres prac wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)
2)
3)
4)
5)

Zestaw komputerowy, w ukompletowaniu: stacja robocza, klawiatura, mysz
Dodatkowe 3 dyski twarde 1TB w szufladach
Monitor
Drukarka wielkoformatowa
Zasilacz awaryjny
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Wymagania dotyczące zawartości oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe.
Ocenie poddane zostaną jedynie te oferty, które zawierać będą niżej wymienione elementy:
1) dane wykonawcy (nazwa, firma, adres, nr KRS, NIP, REGON, dane do kontaktu – tel.,
e-mail),
2) oferowany przedmiot zamówienia,
3) termin wykonania zamówienia,
4) całkowitą cenę za wykonanie zamówienia (netto i brutto).
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z wypełnionym
załącznikiem nr 1 do Formularza Ofertowego
Wymagania wobec wykonawcy i kryteria oceny ofert
W trakcie oceny ofert będą brane pod uwagę jedynie oferty tych potencjalnych wykonawców,
którzy spełniają minimalne wymagania przez które należy rozumieć:
➢ wykonawca jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem oferowanych
urządzeń, który posiada koncesje MSWiA
Spełnienie ww. warunków będzie oceniane przez Zamawiającego na podstawie dokumentów
dostarczonych przez wykonawców (referencje, certyfikaty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia informacji przedstawionych przez
wykonawcę.
Zamawiający dokona wyboru spośród złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania
formalne, na podstawie poniższych kryteriów;
• ceny netto,
• spełnienie wymagań z załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego
Kryterium ceny zostanie ocenione w skali punktowej do 10 punktów. Oferta najtańsza uzyska
10 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone według
następującego wzoru:
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑐ℎ
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛ę = 10𝑝𝑘𝑡 ∗
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
Kryterium spełnienia wymagań zostanie ocenione w skali punktowej do 10 punktów. Punkty w
ramach tego kryterium zostaną przyznane:
• 0 punktów za brak spełnienia wszystkich wymagań
• 10 punktów za spełnienie wszystkich wymagań
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższa ilość punktów po
zsumowaniu punktów uzyskanych w ramach powyższych kryteriów.
Forma i termin składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików
pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail:
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a.stepien@amwinvest.pl do dnia 22-01-2020r. do godz. 15:00, wpisując w temacie: „AMW
INVEST oferta na urządzenia klasy TEMPEST”.
Oferta musi zawierać zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach określonych w
niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Istotne postanowienia umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń klasy
TEMEPEST spełniające wymagania normy SDIP-27 Level A wraz z certyfikatami
ochrony elektromagnetycznej ABW na własny koszt do siedziby Zamawiającego. Oferta
Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 2 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zrealizować przedmiot umowy w terminie do
15.04.2020. r.
4. Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni
roboczych od jego otrzymania. W przypadku uwag Zamawiającego, w szczególności
dotyczących braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowiązany się do nich odnieść oraz im zadośćuczynić w ciągu 3 dni roboczych
od dnia ich otrzymania.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi netto ……………….. zł
(słownie złotych: …………………….) podatek VAT w stawce ………….%, tj. brutto
………………… zł (słownie złotych: ………………………………….).
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę na fakturze proforma/. Wykonawca zobowiązany jest do
wystawienia faktury VAT w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapłaty od
Zamawiającego. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Osobami wyznaczonymi do kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego są: Andrzej Stępień, e-mail: a.stepien@amwinvest.pl,
2) ze strony Wykonawcy są: ………………………………..……………. e-mail: ……
8. W przypadku rezygnacji (odstąpienia) przez Wykonawcę z wykonania umowy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
Wykonawca zapłaci również karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie złotych:
dziesięć tysięcy)w sytuacji, w której nie wystawi faktury VAT w terminie wskazanym w
ust. 6.
9. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym
czasie w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez
Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kar
umownych w wysokości określonej w pkt 8.
10. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje o odbiorze przedmiotu umowy pomimo
przekroczenia terminu jej wykonania, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy.
11. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku porozumienia między stronami, przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
14. Wykonawca akceptuje, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na
podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.
Dz.U. z 2018, poz. 1330 ze zm.).
15. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Załączniki
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP: ...........................................................................
REGON: ....................................................................
tel.: .............................................................................
Nr KRS lub CEIDG: .................................................
adres e – mail: ...........................................................

OFERTA

Zamawiający:
AMW INVEST Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 97,
02-001 Warszawa
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ………
prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawa urządzeń klasy TEMEPEST spełniające wymagania normy SDIP-27 Level A”
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Województwo: ................................................. Powiat: ..........................................................................
Tel. .......................................................... adres e-mail: .........................................................................
REGON: ................................................................ NIP: ..........................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów ........................................................................................................
Wykonawca jest małym □, średnim □, dużym □ przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe)

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:
netto: ................. zł (słownie ............................................................................................... )
podatek VAT ..... % tj. ........................zł (słownie: .............................................................. )
brutto: ..................zł (słownie .............................................................................................. )
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1. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie do ………………………………………
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Zapytania ofertowego, uzyskałem
wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Informuję, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) albo
Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy jw. do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

…………………………………
miejscowość i data

…………………………………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty

Załączniki do oferty:
1) Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – potwierdzenie spełnienia wymagań
2) Skan koncesji MSWiA
3) ………
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DLA URZĄDZEŃ KLASY
TEMEPEST SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORMY SDIP-27 LEVEL A

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP: ...........................................................................
REGON: ....................................................................
tel.: .............................................................................
Nr KRS lub CEIDG: .................................................
adres e – mail: ...........................................................

Oświadczamy, że oferowane urządzenia klasy TEMEPEST spełniające wymagania normy
SDIP-27 Level A
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

(podać pełną nazwy urządzeń wraz z jego wersją)

cechuje się parametrami jak zostało to wykazane w tabeli poniżej.
(W tabeli, kolumnę 3 należy wypełnić wstawiając TAK (dla spełnionych wszystkich wymagań)
lub NIE (w przypadku nie spełnienia wymagania w jakiejkolwiek części)).
Wymaganie
Lp Wymaganie
spełnione
TAK | NIE
1

1.

2

3

Zestaw komputerowy w ukompletowaniu: stacja robocza, klawiatura,
mysz:
1) Procesor:
− nie gorszy niż Intel Core i7
2) RAM:
− nie gorsze niż 16GB DDR4 (możliwość rozbudowy do
64GB)
3) Dysk twardy:
− 1TB w wyjmowanej szufladzie
4) Napęd optyczny:
− Nagrywanie płyt Blu-Ray, DVD, CD.
− Odtwarzanie płyt Blu-ray, DVD, CD.
5) Grafika:
− nie gorsza niż Nvidia Quadro P2000 5GB
6) Karta dźwiękowa
7) Klawiatura
8) Mysz dwuprzyciskowa z rolką do przewijania
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Lp

Wymaganie
spełnione
TAK | NIE

Wymaganie
9) System operacyjny:
− Windows 10 Pro 64 Bit PL
− Komplet oprogramowania ze sterownikami do systemu
operacyjnego Microsoft Windows 10

2.

3.

4.

5.

Dodatkowe 3 dyski twarde 1TB w szufladach:
1) Dyski przebadane z komputerem – certyfikat ochrony
elektromagnetycznej ABW

Monitor:
2) Przekątna ekranu nie mniejsza niż 24”
3) Jasność nie gorsz niż 250cd/m2
4) Czas reakcji matrycy nie gorszy niż 4ms
Drukarka wielkoformatowa:
1) Rodzaj: atramentowa kolorowa
2) RAM:
− nie mniej niż 1GB
3) Nośniki druku:
− Możliwość druku arkuszy od 210mm
− Możliwość druku rolki od 279 do 914mm
4) Obsługa papieru:
− Podawanie arkuszy
− Podawanie rolki
− Podajnik papieru
− Odbiornik nośników
− Automatyczna obcinarka
5) Maksymalny format: nie mniejszy niż A0 (36”)

Zasilacz awaryjny:
1) Czas podtrzymania (80% obciążenia): nie gorszy niż 9 min.
2) Czas przełączenia: nie gorszy niż 1,5 ms.

…………………………………
miejscowość i data

…………………………………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty
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