ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/2019
DOSTAWA MOBILNEGO URZĄDZENIA BAZOWEGO (SMARTFONA)
w ramach projektu pn.
„Wykorzystanie technologii BIM oraz poszerzonej rzeczywistości AR w
planowaniu i inspekcji obiektów infrastruktury technicznej z użyciem mobilnej
aplikacji InfraSmARt-Inspection”
1)

Określenie Zamawiającego:
Nazwa:
Adres:
Numer telefonu:
NIP:
Tytuł projektu:

Numer umowy:
2)

„CADMOST” Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice
+48 32 231 11 56
6312655665
„Wykorzystanie technologii BIM oraz poszerzonej rzeczywistości AR w
planowaniu i inspekcji obiektów infrastruktury technicznej z użyciem mobilnej
aplikacji InfraSmARt-Inspection”
UDA-RPSL.01.02.00-24-0667/16-02

Informacje o ogłoszeniu:
• Termin składania ofert:
Oferty należy dostarczyć w terminie do 15.11.2019 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:
− pisemnie – za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:
„CADMOST” Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice
− w formie elektronicznej – w postaci podpisanego skanu, który należy przesłać na adres
poczty e-mail: sekr@cadmost.com.pl.
• Dane osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Adam Silarski tel. +48 32 231 11 56, e-mail: adam.silarski@cadmost.com.pl
• Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego (1) fabrycznie nowego mobilnego urządzenia
bazowego, tj. smartfona.
• Kategoria ogłoszenia:
Dostawy
• Podkategorii ogłoszenia:
Dostawy inne
• Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: śląskie, Powiat: Gliwice, Miejscowość: Gliwice
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3)

Opis przedmiotu zamówienia:
• Cel zamówienia:
Celem niniejszego zamówienia jest dokonanie wyboru najlepszej oferty na dostawę jednego
(1) fabrycznie nowego mobilnego urządzenia bazowego, tj. smartfona.
• Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednego (1) fabrycznie nowego
mobilnego urządzenia bazowego, tj. smartfona. Minimalne parametry techniczne urządzenia
są następujące:
− system operacyjny:
TAK
− procesor:
8 rdzeni
− pojemność wewnętrzna:
64 GB
− pamięć RAM:
6 GB
− ekran dotykowy:
TAK
− przekątna wyświetlacza:
5,7 cali
− rozdzielczość wyświetlacza:
2160 x 1080 pikseli
− jasność:
powyżej 400 nits
− kontrast:
powyżej 800:1
− interfejs:
NFC, Wi-Fi, Bluetooth
− łączność GPS lub LTE:
TAK
− aparat przedni:
TAK (8 Mpix)
− aparat tylny:
TAK (12 Mpix)
− czujniki i komponenty:
akcelerometr, ambient light sensor,
barometr, magnetometr, czujnik gyro
− temperatura pracy:
od -20°C do +60°C
− odporność na wpływy środowiskowe:
na poziomie co najmniej IP65 i dodatkowo
szkło ochronne i etui
• Kod CPV wraz z nazwą:
32250000-0 Telefony komórkowe
• Dodatkowe przedmioty zamówienia:
Nie dotyczy.
• Harmonogram realizacji zamówienia (termin realizacji umowy):
Dostawa urządzenia nastąpi do dnia 20.11.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany harmonogramu realizacji zamówienia.
• Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
• Pytania i wyjaśnienia:
Brak pytań i wyjaśnień.

4)

Warunki udziału w postępowaniu:
• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.
• Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.
• Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.
• Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.
• Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.
• Dodatkowe warunki:
Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
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a)
b)
c)
d)

nazwę i dane teleadresowe wykonawcy,
cenę netto i brutto oferty,
datę sporządzenia oferty oraz jej termin ważności,
oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym o następującej treści:
Niniejszym oświadczam, iż wykonawca nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) podpis wystawcy oferty.
Oferta powinna być ważna do dnia 30.11.2019 r.
• Warunki zmiany umowy:
Nie dotyczy.
• Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy:
Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
• Zamówienia uzupełniające:
Nie dotyczy.
5)

Ocena oferty:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Kryteriami oceny ofert są:
a) cena ofertowa rozumiana jako cena brutto całości przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
według poniższego schematu:
a) Cena ofertowa – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową, otrzymuje 100 pkt. Z kolei dla
pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego
wzoru:
Najniższa cena ofertowa
× 100 pkt.
Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie
3. Za najkorzystniej zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
4. W przypadku gdy wyłoniony wykonawca uchyla się od realizacji zamówienia, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, pomimo
złożenia przez niego najkorzystniejszej oferty, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w
zapytaniu ofertowym.
6. Niniejsze postępowanie ofertowe może – bez podania przyczyny – zostać odwołane lub
zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który
jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
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−
−
−
−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Gliwice, dnia 6 listopada 2019 r.
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