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Przystępując do realizacji zadania w ramach opisanego poniżej projektu firma HoReCa Service Ł. 
Cieślikowski M. Ross s.c. zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie. 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE: 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w 
ramach projektu 3.2 pn. „WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU POŚREDNICTWA PRACY 
DORAŹNEJ W BRANŻY HORECA JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY W BRANŻY SPOWODOWANE 
WYSTĄPIENIEM PANDEMII COVID-19.” 

 

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerów przenośnych typu laptop (5 szt.)  
2. Podstawowe minimalne parametry techniczne zamawianych komputerów: 

- procesor – Intel i7 lub równoważny; 
- pamięć RAM 16 BG; 
- dysk SSD 512 GB; 
- system Windows 10 lub równoważny.  

3. Kody CPV i ich nazwa: 30213100-6 Komputery przenośne 
 

C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy: 
- spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z 
powodu istnienia konfliktu interesów. 
- posiadają zdolności zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia. 
 

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:  
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu oraz przypisze 
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad 
przyznawania punktów: 

• Kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów; 
 

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 
OFERTY 
 

1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z 
najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, 
według formuły: WP= (WONC / WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium 
finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty 
badanej. 

 
 
F. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy złożyć do dnia 4 sierpnia 2021 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina 

wpływu do Zamawiającego. 
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej poprzez Bazę 

Konkurencyjności lub na adres: app@horecaservice.pl  
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 
G. ZAKRES WYKLUCZENIA 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku 
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podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą 
oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.  

2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, 
lub też złożyli ofertę po terminie. 

 
 
H. TERMIN REALIZACJI: 
Do 14 dni od momentu dokonania wyboru i złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  
 
I. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
 
J. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 
Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest, 
Łukasz Cieślikowski numer telefonu +48 787 494 975, email lc@horecaservice.pl   
 
K. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – 
Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia lub do jego zakończenia bez wyboru oferty. 
3. W wypadku, jeśli gdziekolwiek w Zapytaniu Ofertowym podana jest nazwa określonego 
wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (nazwa własna) 
należy ją traktować, jakby została podana z określeniem „lub równoważne”, zaś zakres 
równoważności oznacza produkty/rozwiązania innych firm o co najmniej takiej samej 
funkcjonalności i użyteczności. W wypadku oferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca 
powinien udowodnić w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu 
spełniają wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę lub 
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, jeśli po wezwaniu do udzielenia wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5. W wypadku różnicy w samej treści zapytania lub między treścią Zapytania opublikowaną w 
Bazie Konkurencyjności, a treścią zawartą w pliku stanowiącym załącznik do tego Zapytania, lub 
opublikowaną w inny sposób, pierwszeństwo ma treść opublikowana bezpośrednio w Bazie 
Konkurencyjności. 
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