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Ogłoszenie

Numer

2021-29690-74283

Id

74283

Powstaje w kontekście projektu

POIR.01.01.01-00-1110/20 - Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear Box.

Tytuł

Zakup artykułów elektronicznych do budowy stanowiska 
pomiarowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający - ze względu na długi okres trwania etapu Projektu - uwzględnia możliwość dokonania 
zamówień uzupełniających na dostawy/usługi, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw/usług 
przewidzianych w zapytaniu ofertowym w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian, postanowień zawartej umowy z wybranym 
Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
a) Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
c) Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają wpływ na realizację 
przedmiotu umowy,
e) Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 
realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę i wymaga ona aneksu 
do umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez należycie reprezentowanych 
przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-10-26
1. Zapytanie ofertowe-artykuły elektroniczne
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2. Załącznik nr 1-Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Załącznik nr 2-Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3-Formularz cenowy
5. Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań
6. Załącznik nr 5-Wzór Protokołu Odbioru
7. Załącznik nr 6-Wzór umowy-zakup artykułów elektronicznych
8. Załącznik nr 7-Oświadczenie dot. pochodzenia środka trwałego

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-10-26

Data ostatniej zmiany

2021-10-26

Termin składania ofert

2021-11-03 17:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.
Mokra 7
05-830 Kajetany
NIP: 5222595396

Osoby do kontaktu

Mirosław Przelaskowski
tel.: 22 4635327
e-mail: m.przelaskowski@csim.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa artykułów elektronicznych.
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na dostawę artykułów elektronicznych. Zakup jest 
planowany w ramach Projektu: „Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear Box”, 
wybranego do dofinansowania w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1110/20.

Opis przedmiotu
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą następujących artykułów elektronicznych:
• płytka ewaluacyjna z kodekiem AUDIO (4 wejścia, 2 wyjścia) obsługująca zarówno mikrofony 
analogowe, jak i cyfrowe – 3 szt.
• płytka ewaluacyjna z procesorem sygnałowym (4 wejścia, 4 wyjścia), kodekiem AUDIO, interfejsem 
użytkownika, kartą microSD i innymi – 2 szt.
• zestaw 4x mikrofonów cyfrowych typu MEMS – 2 szt.
• mikrofony analogowe typu MEMS – 8 szt.

2. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) artykułów na następujący adres:
Centrum Słuchu i Mowy, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do owego zapytania. 
Wymienione w opisie artykuły elektroniczne muszą być fabrycznie nowe, sprawne technicznie, 
kompletne i dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Muszą też posiadać specyfikację techniczną 
oraz muszą być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Dostarczone artykuły powinny odpowiadać adekwatnym normom europejskim i krajowym w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz 
z przedmiotem zamówienia dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych 
poszczególnych artykułów z opisem przedmiotu zamówienia.
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Ogólne warunki zamówienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Odbioru przedmiotu umowy, 
w szczególności jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
• przedmiot umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy lub 
umową,
• pomimo próby uruchomienia dany komponent nie działa lub działa nieprawidłowo,
• Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu wymaganej dokumentacji,
• Zamawiający stwierdził inne wady Przedmiotu zamówienia.
2. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół Odbioru 
zostanie przez niego podpisany bez uwag i zastrzeżeń. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik 
nr 5 niniejszego dokumentu (Załącznik nr 5: Wzór Protokołu Odbioru).
3. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru ze względu na 
okoliczności wskazane w pkt. 1, Zamawiający na piśmie przedstawi oświadczenie co do przyczyn 
odmowy Odbioru z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni i nie dłuższego niż 5 dni, na 
usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku odbioru i poleci Wykonawcy ponowne 
dostarczenie Przedmiotu Umowy.
4. Po dokonaniu odmowy Odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu do ponownego Odbioru Przedmiot umowy z usuniętymi 
nieprawidłowościami.
5. Jeżeli Zamawiający ponownie odmówi Odbioru Przedmiotu umowy, ze względu na okoliczności 
wskazane w pkt. 1, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym.
6. Własność odebranego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia przechodzi na 
Zamawiającego z chwilą podpisania przez niego Protokołu Odbioru.
7. Artykuły, który Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu na podstawie umowy, objęte są rękojmią z 
tytułu sprzedaży i gwarancją jakości producenta.
8. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia Odbioru przez 
Zamawiającego.
9. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru. Wykonawca 
będzie ściśle przestrzegać zaleceń producenta poszczególnych komponentów i będzie dokonywać 
napraw gwarancyjnych na warunkach określonych w gwarancji jakości udzielonej przez producenta, 
lub będzie współpracował w tym zakresie z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem. 
Wszelkie czynności Wykonawcy w ramach gwarancji jakości i w okresie jej obowiązywania 
dokonywane będą nieodpłatnie dla Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy trzykrotnie ujawni się wada artykułu lub jego naprawa 
trwać będzie dłużej niż 60 dni, Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 3 dni do wymiany w ramach 
Wynagrodzenia wadliwego artykułu na inny, fabrycznie nowy, który musi posiadać łącznie takie 
same lub wyższe parametry jak zastępowane, co Wykonawca obowiązany jest potwierdzić w sposób 
analogiczny jak w przypadku dostawy artykułów.
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Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2021 do godziny 17.00 za pośrednictwem operatora 
pocztowego, kuriera, osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup artykułów elektronicznych” 
zaadresowaną na:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.
ul. Mokra 7
05-830 Kajetany
Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie 
Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony najpóźniej w terminie 21 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy.
 
Rozstrzygnięcie postępowania
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie 
za pośrednictwem poczty e-mail. 
• Zamawiający ustala termin związania z ofertą 30 dni od daty upływu składania ofert.

Sposób przygotowania ofert
1. Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).
2. Oferta powinna zawierać podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub 
osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne 
upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Upoważnienie dotyczy zarówno 
upoważnienia osoby przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
3. Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik 
do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być ważna minimum 90 dni od dnia złożenia oferty.
5. Następujące braki w ofercie skutkują odrzuceniem oferty:
� Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego;
� Oferta złożona bez podpisu Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę;
� Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowymi wymaganych w 
zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 4).
6. Braki w okresie terminu składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. 
Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na wybór 
najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy jedynie 
w okresie terminu składania ofert.
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7. Braki po okresie składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. 
Uzupełnienia mogą być wykonane jedynie w zakresie oczywistych omyłek.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe postanowienia
1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do 
właściwej Instytucji Pośredniczącej.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej 
oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z 
upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie 
ofertowe.
5. Zamawiający zastrzega upublicznienie wyników po udokumentowaniu spełnienia kryteriów przez 
wybranego Oferenta.
6. Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, 
zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

31711000-3 Artykuły elektroniczne
31711100-4 Elektroniczne elementy składowe
31712110-4 Elektroniczne układy scalone i mikromoduły
31712114-2 Zintegrowane obwody elektroniczne
31712115-9 Mikropodzespoły
32341000-5 Mikrofony

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie
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Powiat

Szczecin

Gmina

Szczecin

Miejscowość

Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Dokumenty wymagane od Wykonawcy
1. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta
4. Załącznik nr 7 -  Oświadczenie dot. pochodzenia środka trwałego
5. Kserokopia z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione w 
dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty (poświadczoną za zgodność z 
oryginałem).

Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z następującymi 
zapisami:
1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie 
spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie 
będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego: Oświadczenia Oferenta).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Punkty zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
Ocena punktowa = (najniższa cena netto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena netto badanej 
oferty ) x 100

Obliczenia będą dokonywane w zaokr. do 2 miejsc po przecinku.

Część: 2

Tytuł części 2

Dostawa artykułów elektronicznych i osprzętu audio.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
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Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na dostawę artykułów elektronicznych i osprzętu audio. 
Zakup jest planowany w ramach Projektu: „Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear 
Box”, wybranego do dofinansowania w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1110/20.

Opis przedmiotu
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą następujących artykułów elektronicznych oraz 
osprzętu audio :

    • mikrofony elektretowe – 10 szt.
    • zasilacz z gniazdem USB – 2 szt.
    • zasilacz z wtyczką DC – 2 szt.
    • akumulator Li-Ion z ładowarką – 1 szt.
    • akumulator Li-Ion bez ładowarki – 2 szt.
    • pojemniki do akumulatorów – 4 szt.
    • listwa kołowa – 2 szt.
    • listwa kołowa (styki złocone) – 2 szt.
    • zestaw 5 przewodów 4-pinowych Grove – końcówki żeńskie – 2 szt.
    • przedłużacz typu Jack-Jack stereo, 1 m – 5 szt.
    • przedłużacz typu Jack-Jack stereo, 5 m – 5 szt.
    • kabel typu AUX stereo, 1,5 m – 5 szt.
    • kabel XLR męski 3pin - XLR żeński 3pin – 8 szt.
    • kabel typu: Jack 6,35mm 2pin wtyk - XLR żeński 3pin – 5 szt.
    • kabel typu XLR męski, 3-biegunowy – Jack 6,35mm, 3-biegunowy – 5 szt.
    • AC-004 - Adapter; Jack 3,5mm wtyk, Jack 6,35mm gniazdo; mono – 10 szt. 
    • AC-005 - Adapter; Jack 3,5mm wtyk,Jack 6,35mm gniazdo; stereo – 10 szt. 
    • AC-012 - Rozgałęźnik; Jack 3,5mm gniazdo x2,Jack 3,5mm wtyk; stereo – 10 szt. 
    • przewód koncentryczny mikrofonowy - 25 m
    • JC-031 - wtyk JACK 3,5mm na kabel – 5 szt.
    • JC-036 - wtyk JACK 3,5mm na kabel – 10 szt.
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    • JC-131 - gniazdo JACK 3,5mm na kabel – 10 szt.
    • JC-121 NINIGI - gniazdo JACK 3,5mm na kabel – 10 szt.
    • gniazdo typu Jack 6,35mm, żeńskie, mono, z podwójnym wyłącznikiem – 10 szt.
    • adapter XLR żeński z obu stron, 3-pinowy – 5 szt.
    • przewody połączeniowe umożliwiające wykonywanie połączeń na płytkach drukowanych (zestawy 

zawierające 10 szt. w 4 wersjach kolorystycznych) – po 1 zestawie (10 szt.) każdego koloru
    • kabel USB – USB – 3 szt.
    • kabel USB – miniUSB – 3 szt.
    • kabel USB – microUSB – 3 szt.
    • kabel USB – USB-C – 3 szt.

2. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) artykułów na następujący adres:
Centrum Słuchu i Mowy, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do owego zapytania. 
Wymienione w opisie artykuły elektroniczne muszą być fabrycznie nowe, sprawne technicznie, 
kompletne i dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Muszą też posiadać specyfikację techniczną 
oraz muszą być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Dostarczone artykuły powinny odpowiadać adekwatnym normom europejskim i krajowym w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz 
z przedmiotem zamówienia dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych 
poszczególnych artykułów z opisem przedmiotu zamówienia.

Ogólne warunki zamówienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Odbioru przedmiotu umowy, w 
szczególności jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
• przedmiot umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy lub 
umową,
• pomimo próby uruchomienia dany komponent nie działa lub działa nieprawidłowo,
• Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu wymaganej dokumentacji,
• Zamawiający stwierdził inne wady Przedmiotu zamówienia.
2. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół Odbioru 
zostanie przez niego podpisany bez uwag i zastrzeżeń. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik 
nr 5 niniejszego dokumentu (Załącznik nr 5: Wzór Protokołu Odbioru).
3. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru ze względu na 
okoliczności wskazane w pkt. 1, Zamawiający na piśmie przedstawi oświadczenie co do przyczyn 
odmowy Odbioru z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni i nie dłuższego niż 5 dni, na 
usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku odbioru i poleci Wykonawcy ponowne 
dostarczenie Przedmiotu Umowy.
4. Po dokonaniu odmowy Odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie określonym przez 
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Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu do ponownego Odbioru Przedmiot umowy z usuniętymi 
nieprawidłowościami.
5. Jeżeli Zamawiający ponownie odmówi Odbioru Przedmiotu umowy, ze względu na okoliczności 
wskazane w pkt. 1, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym.
6. Własność odebranego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia przechodzi na 
Zamawiającego z chwilą podpisania przez niego Protokołu Odbioru.
7. Artykuły, który Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu na podstawie umowy, objęte są rękojmią z 
tytułu sprzedaży i gwarancją jakości producenta.
8. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia Odbioru przez 
Zamawiającego.
9. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru. Wykonawca 
będzie ściśle przestrzegać zaleceń producenta poszczególnych komponentów i będzie dokonywać 
napraw gwarancyjnych na warunkach określonych w gwarancji jakości udzielonej przez producenta, 
lub będzie współpracował w tym zakresie z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem. 
Wszelkie czynności Wykonawcy w ramach gwarancji jakości i w okresie jej obowiązywania 
dokonywane będą nieodpłatnie dla Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy trzykrotnie ujawni się wada artykułu lub jego naprawa 
trwać będzie dłużej niż 60 dni, Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 3 dni do wymiany w ramach 
Wynagrodzenia wadliwego artykułu na inny, fabrycznie nowy, który musi posiadać łącznie takie 
same lub wyższe parametry jak zastępowane, co Wykonawca obowiązany jest potwierdzić w sposób 
analogiczny jak w przypadku dostawy artykułów.
Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2021 do godziny 17.00 za pośrednictwem operatora pocztowego, 
kuriera, osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup artykułów elektronicznych i osprzętu 
audio” zaadresowaną na:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.
ul. Mokra 7
05-830 Kajetany
Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie 
Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony najpóźniej w terminie 21 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy.
 
Rozstrzygnięcie postępowania
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za 
pośrednictwem poczty e-mail. 
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• Zamawiający ustala termin związania z ofertą 30 dni od daty upływu składania ofert.

Sposób przygotowania ofert
1. Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).
2. Oferta powinna zawierać podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub 
osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne 
upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Upoważnienie dotyczy zarówno 
upoważnienia osoby przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
3. Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik 
do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być ważna minimum 90 dni od dnia złożenia oferty.
5. Następujące braki w ofercie skutkują odrzuceniem oferty:
� Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego;
� Oferta złożona bez podpisu Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę;
� Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowymi wymaganych w 
zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 4).
6. Braki w okresie terminu składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. 
Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na wybór 
najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy jedynie 
w okresie terminu składania ofert.
7. Braki po okresie składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. 
Uzupełnienia mogą być wykonane jedynie w zakresie oczywistych omyłek.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe postanowienia
1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do 
właściwej Instytucji Pośredniczącej.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej 
oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z 
upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie 
ofertowe.
5. Zamawiający zastrzega upublicznienie wyników po udokumentowaniu spełnienia kryteriów przez 
wybranego Oferenta.
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6. Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, 
zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

31224400-6 Kable przyłączeniowe
31711000-3 Artykuły elektroniczne
32341000-5 Mikrofony
32351300-1 Akcesoria do urządzeń audio

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Gmina

Szczecin

Miejscowość

Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Dokumenty wymagane od Wykonawcy
1. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta
4. Załącznik nr 7 -  Oświadczenie dot. pochodzenia środka trwałego
5. Kserokopia z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione w 
dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty (poświadczoną za zgodność z 
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oryginałem).

Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z następującymi 
zapisami:
1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie 
spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie 
będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego: Oświadczenia Oferenta).

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Punkty zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
Ocena punktowa = (najniższa cena netto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena netto badanej 
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oferty ) x 100

Obliczenia będą dokonywane w zaokr. do 2 miejsc po przecinku.

Część: 3

Tytuł części 3

Dostawa oscyloskopu cyfrowego.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na dostawę oscyloskopu cyfrowego. Zakup jest planowany 
w ramach Projektu: „Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear Box”, wybranego do 
dofinansowania w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1110/20.

Opis przedmiotu
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą oscyloskopu cyfrowego.
2. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) urządzenia na następujący adres:
Centrum Słuchu i Mowy, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do owego zapytania. 
Wymienione w opisie urządzenie musi być fabrycznie nowe, sprawne technicznie, kompletne i 
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dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Musi też posiadać specyfikację techniczną oraz musi być 
wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Dostarczony sprzęt powinien odpowiadać adekwatnym normom europejskim i krajowym w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz 
z przedmiotem zamówienia dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych 
poszczególnych artykułów z opisem przedmiotu zamówienia.

Ogólne warunki zamówienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Odbioru przedmiotu umowy, w 
szczególności jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
• przedmiot umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy lub 
umową,
• pomimo próby uruchomienia urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo,
• Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu wymaganej dokumentacji,
• Zamawiający stwierdził inne wady Przedmiotu zamówienia.
2. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół Odbioru 
zostanie przez niego podpisany bez uwag i zastrzeżeń. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik 
nr 5 niniejszego dokumentu (Załącznik nr 5: Wzór Protokołu Odbioru).
3. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru ze względu na 
okoliczności wskazane w pkt. 1, Zamawiający na piśmie przedstawi oświadczenie co do przyczyn 
odmowy Odbioru z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni i nie dłuższego niż 5 dni, na 
usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku odbioru i poleci Wykonawcy ponowne 
dostarczenie Przedmiotu Umowy.
4. Po dokonaniu odmowy Odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu do ponownego Odbioru Przedmiot umowy z usuniętymi 
nieprawidłowościami.
5. Jeżeli Zamawiający ponownie odmówi Odbioru Przedmiotu umowy, ze względu na okoliczności 
wskazane w pkt. 1, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym.
6. Własność odebranego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia przechodzi na 
Zamawiającego z chwilą podpisania przez niego Protokołu Odbioru.
7. Artykuł, który Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu na podstawie umowy, objęty jest rękojmią z 
tytułu sprzedaży i gwarancją jakości producenta.
8. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia Odbioru przez 
Zamawiającego.
9. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru. 
Wykonawca będzie ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzenia i będzie dokonywać napraw 
gwarancyjnych na warunkach określonych w gwarancji jakości udzielonej przez producenta, lub 
będzie współpracował w tym zakresie z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem. 
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Wszelkie czynności Wykonawcy w ramach gwarancji jakości i w okresie jej obowiązywania 
dokonywane będą nieodpłatnie dla Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy trzykrotnie ujawni się wada artykułu lub jego naprawa 
trwać będzie dłużej niż 60 dni, Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 3 dni do wymiany w ramach 
Wynagrodzenia wadliwego artykułu na inny, fabrycznie nowy, który musi posiadać łącznie takie 
same lub wyższe parametry jak zastępowane, co Wykonawca obowiązany jest potwierdzić w sposób 
analogiczny jak w przypadku dostawy artykułów.

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2021 do godziny 17.00 za pośrednictwem operatora pocztowego, 
kuriera, osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup oscyloskopu cyfrowego” zaadresowaną 
na:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.
ul. Mokra 7
05-830 Kajetany
Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie 
Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony najpóźniej w terminie 21 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy.
 
Rozstrzygnięcie postępowania
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za 
pośrednictwem poczty e-mail. 
• Zamawiający ustala termin związania z ofertą 30 dni od daty upływu składania ofert.

Sposób przygotowania ofert
1. Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).
2. Oferta powinna zawierać podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub 
osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne 
upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Upoważnienie dotyczy zarówno 
upoważnienia osoby przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
3. Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik 
do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być ważna minimum 90 dni od dnia złożenia oferty.
5. Następujące braki w ofercie skutkują odrzuceniem oferty:
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� Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego;
� Oferta złożona bez podpisu Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę;
� Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowymi wymaganych w 
zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 4).
6. Braki w okresie terminu składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. 
Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na wybór 
najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy jedynie 
w okresie terminu składania ofert.
7. Braki po okresie składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. 
Uzupełnienia mogą być wykonane jedynie w zakresie oczywistych omyłek.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe postanowienia
1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do 
właściwej Instytucji Pośredniczącej.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej 
oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z 
upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie 
ofertowe.
5. Zamawiający zastrzega upublicznienie wyników po udokumentowaniu spełnienia kryteriów przez 
wybranego Oferenta.
6. Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, 
zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38342000-4 Oscyloskopy

Miejsca realizacji
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adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Gmina

Szczecin

Miejscowość

Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Dokumenty wymagane od Wykonawcy
1. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta
4. Załącznik nr 7 -  Oświadczenie dot. pochodzenia środka trwałego
5. Kserokopia z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione w 
dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty (poświadczoną za zgodność z 
oryginałem).

Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z następującymi 
zapisami:
1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym.
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie 
spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie 
będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego: Oświadczenia Oferenta).

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Punkty zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
Ocena punktowa = (najniższa cena netto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena netto badanej 
oferty ) x 100

Obliczenia będą dokonywane w zaokr. do 2 miejsc po przecinku.

Część: 4

Tytuł części 4

Dostawa komputera osobistego.
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na dostawę komputera osobistego. Zakup jest planowany 
w ramach Projektu: „Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear Box”, wybranego do 
dofinansowania w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1110/20.

Opis przedmiotu
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą komputera osobistego.
2. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) urządzenia na następujący adres:
Centrum Słuchu i Mowy, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do owego zapytania. 
Wymienione w opisie urządzenie musi być fabrycznie nowe, sprawne technicznie, kompletne i 
dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Musi też posiadać specyfikację techniczną oraz musi być 
wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Dostarczony sprzęt powinien odpowiadać adekwatnym normom europejskim i krajowym w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz 
z przedmiotem zamówienia dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych 
poszczególnych artykułów z opisem przedmiotu zamówienia.

Ogólne warunki zamówienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Odbioru przedmiotu umowy, w 
szczególności jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
• przedmiot umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy lub 
umową,
• pomimo próby uruchomienia urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo,
• Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu wymaganej dokumentacji,
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• Zamawiający stwierdził inne wady Przedmiotu zamówienia.
2. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół Odbioru 
zostanie przez niego podpisany bez uwag i zastrzeżeń. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik 
nr 5 niniejszego dokumentu (Załącznik nr 5: Wzór Protokołu Odbioru).
3. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru ze względu na 
okoliczności wskazane w pkt. 1, Zamawiający na piśmie przedstawi oświadczenie co do przyczyn 
odmowy Odbioru z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni i nie dłuższego niż 5 dni, na 
usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku odbioru i poleci Wykonawcy ponowne 
dostarczenie Przedmiotu Umowy.
4. Po dokonaniu odmowy Odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu do ponownego Odbioru Przedmiot umowy z usuniętymi 
nieprawidłowościami.
5. Jeżeli Zamawiający ponownie odmówi Odbioru Przedmiotu umowy, ze względu na okoliczności 
wskazane w pkt. 1, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym.
6. Własność odebranego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia przechodzi na 
Zamawiającego z chwilą podpisania przez niego Protokołu Odbioru.
7. Artykuł, który Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu na podstawie umowy, objęty jest rękojmią z 
tytułu sprzedaży i gwarancją jakości producenta.
8. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia Odbioru przez 
Zamawiającego.
9. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru. 
Wykonawca będzie ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzenia i będzie dokonywać napraw 
gwarancyjnych na warunkach określonych w gwarancji jakości udzielonej przez producenta, lub 
będzie współpracował w tym zakresie z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem. 
Wszelkie czynności Wykonawcy w ramach gwarancji jakości i w okresie jej obowiązywania 
dokonywane będą nieodpłatnie dla Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy trzykrotnie ujawni się wada artykułu lub jego naprawa 
trwać będzie dłużej niż 60 dni, Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 3 dni do wymiany w ramach 
Wynagrodzenia wadliwego artykułu na inny, fabrycznie nowy, który musi posiadać łącznie takie 
same lub wyższe parametry jak zastępowane, co Wykonawca obowiązany jest potwierdzić w sposób 
analogiczny jak w przypadku dostawy artykułów.

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2021 do godziny 17.00 za pośrednictwem operatora pocztowego, 
kuriera, osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup komputera osobistego” zaadresowaną 
na:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.
ul. Mokra 7
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05-830 Kajetany
Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie 
Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony najpóźniej w terminie 21 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy.
 
Rozstrzygnięcie postępowania
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za 
pośrednictwem poczty e-mail. 
• Zamawiający ustala termin związania z ofertą 30 dni od daty upływu składania ofert.

Sposób przygotowania ofert
1. Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).
2. Oferta powinna zawierać podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub 
osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne 
upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Upoważnienie dotyczy zarówno 
upoważnienia osoby przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
3. Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik 
do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być ważna minimum 90 dni od dnia złożenia oferty.
5. Następujące braki w ofercie skutkują odrzuceniem oferty:
� Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego;
� Oferta złożona bez podpisu Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę;
� Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowymi wymaganych w 
zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 4).
6. Braki w okresie terminu składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. 
Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na wybór 
najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy jedynie 
w okresie terminu składania ofert.
7. Braki po okresie składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. 
Uzupełnienia mogą być wykonane jedynie w zakresie oczywistych omyłek.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe postanowienia
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1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do 
właściwej Instytucji Pośredniczącej.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej 
oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z 
upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie 
ofertowe.
5. Zamawiający zastrzega upublicznienie wyników po udokumentowaniu spełnienia kryteriów przez 
wybranego Oferenta.
6. Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, 
zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Gmina

Szczecin

Miejscowość

Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
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Opis

Dokumenty wymagane od Wykonawcy
1. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta
4. Załącznik nr 7 -  Oświadczenie dot. pochodzenia środka trwałego
5. Kserokopia z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione w 
dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty (poświadczoną za zgodność z 
oryginałem).

Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z następującymi 
zapisami:
1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie 
spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie 
będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego: Oświadczenia Oferenta).
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Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Punkty zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
Ocena punktowa = (najniższa cena netto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena netto badanej 
oferty ) x 100

Obliczenia będą dokonywane w zaokr. do 2 miejsc po przecinku.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-10-26 - data opublikowania

-> 2021-11-03 17:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


