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Nr postępowania 19/ZK/UE/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1A, 48-303 Nysa

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017r., poz. 1579 ze zm.) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 

30.000 EURO.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup licencji dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie 
w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta", Działanie 
2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CVP -  48000000-8

Licencja VMware vSphere Essentials Plus (wsparcie technicznie na poziomie podstawowym na 1 rok, 
zestaw obejmujący 6 licencji vSphere Essentials Plus na 3 serwery z maksymalnie 2 procesorami na 
serwer i 1 licencję vCenter Server Essentials) - 1szt.

Szczegółowy opis zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU NR 1

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: DO 27.06.2018R.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe 

warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku.

Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku.

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty dokument, z którego będzie wynikać 

uprawnienie do jej podpisania np.:

Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG).

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

a) Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

b) Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

c) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 

w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej:

a)„I

b)

c)

KRYTERIUM CENY - WAGA 100%,
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gdzie:

C -  kryterium ceny,

C.min. -  najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert; 

C.of. -  cena w aktualnie analizowanej ofercie. 

C=Cmin/Cof *100

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

a) Ofertę (w tym formularz ofertowy) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 

Nysa. lub wysłać pocztą z tym, że liczy się data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego.

b) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (zamkniętym 

opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres 

Zamawiającego oraz następujące oznaczenia: „Postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego - zakup licencji" „Nie otwierać przed 18.06.2018r. 

przed godziną 12.00."

c) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią 

Wykonawcy.

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

e) Zamawiający dokona otwarcia ofert 18 czerwca o godzinie 12.00 w swojej siedzibie.

f) Otwarcie ofert jest jawne.

g) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do 

reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych 

do oferty, wymaga się aby wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa 

do podpisania oferty lub pełnomocnictwo w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
a) Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zaproszenia udziela Pani 

Ewelina Urbaniak -  tel. 774472394., , email: e.urbaniak@ops-nysa.pl , Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nysie, I piętro, pokój nr 44.

mailto:e.urbaniak@ops-nysa.pl
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b) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.

c) Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszego 

zapytania ofertowego, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób 

wskazany w pkt. b).

d) Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zaproszenia zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przesłane do 

Wykonawców drogą elektroniczną oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego - www.ops-nysa@pl.

10.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA:

a) Wyborze oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia.

11.INFORMACJE DODATKOWE:
a) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia 

przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez 

podania przyczyn.

Załączniki:

1. Szczegó łow y op is przedm iotu zam ów ienia.

2. Form ularz ofertowy.

3. W zór umowy.

DYREKTOR

/Zatwierdzam/
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Załącznik nr 1 
do zaproszenia do składania ofert 
Nr postępowania 19/ZK/UE/2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie 
w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta" Działanie 
2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wg poniższej 
specyfikacji.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup licencji dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie 

w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta" to jest:

Licencja VMware vSphere Essentials Plus (wsparcie technicznie na poziomie podstawowym na 1 rok, 
zestaw obejmujący 6 licencji vSphere Essentials Plus na 3 serwery z maksymalnie 2 procesorami na 
serwer i 1 licencję vCenter Server Essentials) - 1szt.

Po d p is
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Załączn ik  nr 2 
do zaproszenia do składania ofert 

Nr19/ZK/UE/2018

(Pieczęć wykonawcy) (Miejscowość, data)

Telefon:

Faks:

Email:

NIP:

REGON:

FORMULARZ OFERTY
(dotyczy postępowania o zamówienie publiczne nr )

Na zakup licencji w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta" Działanie 2.5  

Skuteczna pom oc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego W odpowiedzi na zaproszenie do 

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie i zgodnie z wymaganiami określonymi 

w tym zaproszeniu składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie powyższego zamówienia za cenę całkowitą:

Cena brutto -  zł.

/słownie: ..................................................................................................... /

VAT -  zł.

/słownie: ............. ......................................................................................../

Cena netto -  zł.

/słownie: ...................................................................................................... /

Cenę obliczono na podstawie formularza cenowego

2. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:

2.1. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego.

2.2. Cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
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2.3. Zapoznałem/ am się z treścią zaproszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte.

2.4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

(data, podpis i pieczątka)
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Załącznik nr 3 

Nr postępowania 

19/ZK/UE/2018

UMOWA Nr

W dn iu .................. r. w Nysie, pomiędzy:
Gminą Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP: 753-241-45-79, odbiorca: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa, reprezentowanym przez 
Dyrektora Kamilę Ferdyn, zwanej dalej Kupującym
a

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1 .
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup licencji systemu operacyjnego:..

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.

Termin realizacji
1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Kupującemu licencje o której mowa w § 1 w terminie do dnia

Strona 1
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27.06.2018r.
2. Przekazanie licencji, o której mowa w § 1 stanowi wykonanie przedmiotu umowy.

§3.
Odbiór przedmiotu umowy

Z czynności odbioru przedmiotu umowy Kupujący sporządzi protokół odbioru. Protokół odbioru zostanie 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§4.
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy łączne wynagrodzenie

w wysokości ........................  podatek VAT co stanowi kwotę brutto: .............  (słownie: ...............

.............................. )■
Na wymienioną kwotę składają się kwoty zgodne z ofertą cenową Sprzedawcy

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana jednorazowo na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury i dołączonego do niej protokołu odbioru.
4. Należność wynikającą z faktury Kupujący zapłaci przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany

w fakturze, w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia 
rachunku bankowego Kupującego.

§5.
Kary umowne

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu 
karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. W przypadku nie wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci 
Kupującemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 
umowy.

3. Karę umowną, o której mowa w ust. 1 Kupujący potrąci z należności wynikającej z faktury, na co Sprzedawca 
wyraża zgodę.

4. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 6.

Rozwiązanie umowy
Kupujący zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie 
w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 10 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2.

§7.
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikające z umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu 
miejscowo dla siedziby Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu

Strona 2



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik 2 - Formularz oferty

SPRZEDAWCA KUPUJĄCY

Strona 3
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FORMULARZ OFERTY
(dotyczy postępowania o zamówienie publiczne nr • • )

Na zakup licencji w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta" Działanie 2.5  Skuteczna pom oc społeczna  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego W odpowiedzi na zaproszenie do

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie i zgodnie z wymaganiami określonymi 

w tym zaproszeniu składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie powyższego zamówienia za cenę całkowitą:

Cena brutto - ........ ...............zł.

/słownie: ................................................................................................ /

VAT - .......................zł.

/słownie: ................................................................................................ /

Cena netto - .......................zł.

/słownie: .................................................................................................. /

Cenę obliczono na podstawie formularza cenowego

2. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:

2.1. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

2.2. Cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

2.3. Zapoznałem/ am się z treścią zaproszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w

nim zawarte.
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2.4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

(data, podpis i pieczątka)
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