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Zanawiaj4cy:

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,rPorgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie
l3-200 Dzialdowo, ul. Wolno6ci 4
tel.23 697 50 52

fax.23 697 50 54
www.poreczenia-kredytowe. info
sekretariat@poreczenia-kredltowe. info

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKoW ZAMOWIENIA
do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwq:
,,Sukcesywna dostawa material6w eksploatacyjnych - toner6w do urz4dzerfi drukuj4cych

kopiuj4cych (drukarek, kserokopiarek) na potrzeby

Warmifsko-Mazurskiego X'unduszu ,rPorgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie".
Zam6wienie o warto6ci nieprzekraczaj4cej kwoty okre3lonej w przepisach wydanych
na podstawie art.

1

I

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia2OO4 r.

-

Prawo zam6wieri publicznych.

Znak postgpowania: WMFPIJ1/PN/2O18

Z.atvierdz

Dzialdowo, 18.01.2018r.
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1. ZAMAWTAJACY.

Zamawiaj4cy:. Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe', Sp. z o.o. w Dzialdowie

Adres: l3-200 Dzialdowo, ul. Wolno6ci 4
Telefon/ fax: 23 697 50 52,23 691 50 54
Godziny urzgdowania: od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 7.30 do 15.30
e-mail : seketariat@poreczenia-kredytowe.

info

$ 2. TRYB UDZIELENTA ZAM6W|ENIA.

l.

Przetarg nieograniczony - art. 39

ustaly Prawo zam6wieri publicznych (Dz.IJ.22017 r., poz. 1579)

zwanej dalej ustaw? Pzp.

2.

Zgodnie

z

art. 24aa ustawy Pzp Zamawiaj4cy najpierw dokona oceny ofert, a

nastgpni

e

zbad,a,

czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

$ 3. PRZEDMIOT ZAMOWTENIA.

l.

Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa
nieregenerowanych material6w eksploatacyjnych

w

okresie trwania umowy fabrycznie nowych,

- toner6w do trz4dzei drukuj4cych i kopiuj4cych

(drukarek, kserokopiarek) na potrzeby Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredltowe"

Sp. z o.o. w Dzialdowie spelniaj4cych minimalne wymagania okreSlone

w specyfikacji

istotnych

warunk6w zam6wienia.

2.

Pod pojgciem ,,material fabrycznie nowy" Zamawiaj4cy rozumie materialy eksploatacyjne wykonane z

nowych element6w, wczeSniej nie uz).wane, nie pochodz4ce
regenerowanych

z

recyklingu, bez element6w

lub pochodz4cych z demonta2u, bez Slad6w uszkodzenia, w

oryginalnych

opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatno6ci do

nie kr6tszym ni2 12 miesigcy od daty dostawy, posiadaj4ce wszelkie zabezpieczenia

uftku

szczelnoSci

zbiomik6w z tonerem.

3.

Pod pojgciem

,,

material nieregenerowany" Zamawiaj4cy rozumie materialy do produkcji kt6rych nie

uZyto sktadnik6w poprzednio eksploatowanych, uzupelniarych b4di przerabianych. Nie dopuszcza sig

material6w eksploatacyjnych, w kt6rych obudowa, chip b4dZ jakikolwiek inny element byl powt6rnie
wykorzystany w procesie produkcji materialu.

4.

Pod pojgciem ,,oryginalne materialy eksploatacyjne" rozumie

sig takie materiaty eksploatacyjne, kt6re

s4 zalecane przez producent6w urz4dzeri, w kt6rych maj4 by6 stosowane, nie bgd4ce naSlado\4.nictwem

lub przer6bk4, nie falszowane, nie posiadaj4ce element6w wczedniej uzywanych lub modyfikowanych.
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Muszq posiadai na opakowaniach zewngtrznych: logo

i

nazwg producenta, opis zawartoSci

- symbol

(kod) oferowanego produktu (typ tonera), numer katalogowy, listg modeli urz4dzefi, do kt6rych dany
material jest przeznaczony.

5.

Pod pojgciem ,,zalecane przez producenta danego urz4dzenia" rozumie sig te materialy eksploatacyjne

(np. toner), kt6re producent wymieni na swojej stronie intemetowej przy opisie urz4dzenia (drukarki,

itp.) b4d2 w instrukcj i obslugi urzqdzenia.

6. Pod
i

pojgciem ,, material r6wnowa2ny" Zamavtiaj4cy rozumie material

o

parametrach

standardach jakoSciowych nie gorszych, takich samych b4dZ lepszych (pojemno3i tonera, rydajno66

ijakoS6 wydruku) w stosunku do materiafu oryginalnego (wzorcowego), w pelni kompatybilny z
urz4dzeniami pochodzqcymi od firm wskazanych w formularzu specfikacji cenowej. Jednocze6nie
musi on by6 fabrycznie nowy

i

nieregenerowany, a po jego zainstalowaniu

w sprzgcie, na monitorze

oraz panelu kontrolnym sprzgtu nie mog4 pojawia6 sig 2adne negatywne komunikaty np. o
nieoryginalnodci zastosowanego materialu (w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany

i

uklad scalony, kt6ry monitoruje proces druku

zuLrycie tonera, produkt r6wnowarny musi posiada6

analogiczny element).

7.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera formularz specyfikacji cenowej, stanowi4cy
Zalqcznik nr 2 do SIWZ.

8.

Dostawy material6w eksploatacyjnych bgd4 realizowane sukcesyvnie wedlug potrzeb Zamawiajqcego,
na wskazane w zam6wieniu adresy:

-

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredl.towe" Sp.

z o.o. w

Dzialdowie,

ul. Wolno6ci 4, 13-200 Dzialdowo;

-

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

w Dzialdowie

Punkt

Porgczeniowy w Elbl4gu, ul. Zacisze 14-16,82-300 Elbl4g;

-

Warmifsko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredy,towe" Sp. z o.o. w Dzialdowie Punkt
Porgczeniowy w Elku, ul. Sikorskiego 5a, 19-300 Elk;

-

Warmif sko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredyowe" Sp. z o.o.

w Dzialdowie Punkt

Porgczenio*y w Gi2ycku, ul. Gen- J6zefa Zajqczka 2, I 1-500 Gizycko;
Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

w Dzialdowie

Punkt

Porgczenio*y w Olsztynie, al. Pilsudskiego 32, l0-578 Olsztyn

na koszt

i

ryzyko Wykonawcy, wraz z wniesieniem do pomieszczef, po uprzednim pisemnym

podaniu wielkoSci zam6wienia prze z Zamav,tiaj1cego.
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9.

Dostawy material6w eksploatacyjnych bgd4 realizowane w terminie maksymalnie 4 dni robocrych
licz4c od daty otrzymania przez Wykonawcg faksem lub poczt4 e-mail zam6wienia. Za dni roboczp

uwaza sig dni od poniedzialku do pi4tku; z wyl4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w
godzinach od 8:00 do l5:00.
10. Koszty transportu i opakowania przedmiotu zam6wienia pokrywa Wykonawca.

11. Zamawiaj4cy gwarantuje realizacjg przedmiotu umowy na poziomie 70% kwoty brutto okreSlonej w

$

5 ust. 5 umowy.

w formularzu specyfikacji cenowej ceny brutto material6w eksploatacyjnych nie

12. Wymienione

mogq

ulec pod*y2szeniu przez caly okres trwania umowy.
13. Dopuszcza sig mo2liwo56 zaoferowania material6w eksploatacyjnych r6wnowaZnych.
14. W przypadku oferowania material6w r6wnowa2nych produkt winien spelnia6 nastgpuj4ce wymagania:

a)

oferowane materialy eksploatacyjne s4

w pelni kompatybilne z

urz4dzeniami

do kt6rego

s4

przeznaczone - Wmienionymi w formularzu specyfikacji cenowej (Zalqcznlk nr 2);

b)

do produkcji material6w eksploatacyjnych nie zostaly u2ye skladniki poprzednio eksploatowane,
uzupelniane b4d2 przsrabiane
eksploatacyjnych,

w

lub

pochodz4ce

z

recyklingu. Nie dopuszcza sig material6w

kt6rych obudowa, chip b4dZ jakikolwiek inny element byl powt6rnie

*ykorzystany w procesie produkcji materialu;

c)

parametry

i

standardy jako3ciowe material6w r6wnowa2nych musz4 by6 nie gorsze, takie same

b4dZ lepsze (np. pojemno5i tonera, wydajnoS6

i

jako56 wydruku)

w

oryginalnego (wzorcowego) - jednoczeSnie musz4 by6 fabrycznie nowe

stosunku

i

do materialu

nieregenerowane, a po

zainstalowaniu w sprzgcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzgtu nie mog4 pojawia6 sig
zadne negatywne komunikaty. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany uklad

scalony, kt6ry monitoruje proces druku

i

zuLycie tonera, produkt r6wnowa2ny musi posiada6

analogiczry element. Za negatywne komunikaty uzraje sig wszelkie pojawiaj4ce sig na

o

vz4dzenft lub pulpicie roboczym stanowiska pracy informacje

braku

moZliwo6ci

zastosovr'anego tonera powoduj4ce niemo2nori6 skorzystania z funkcji drukowania lub kopiowania;

d)

wydajno66

i

jako66 oferowanych material6w eksploatacyjnych musi spelnia6 co najmniej

minimalne wymagania produktu oryginalnego (wzorcowego), okre5lonego

w

formularzu

specyfikacji cenowej;

e) jezeli Zamawiaj4cy

stwierdzi, i2 wydajnoSd, jako56 lub niezawodnoS6 dostarczonych produkt6w

niekorzystnie odbiega od wymagari producenta sprzgtu lub

jeleli Zamawiajqcy stwierdzi, i2

przedmiot zam6wienia jest wadliwy, Wykonawca zobowi4zuje sig do gwarancyjnej wymiany
produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgloszenia
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przez Zamawiaj4cego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). W przypadku stwierdzenia
wad produktu wymiana nast4pi w siedzibie Zamawiaj1cego na koszt Wykonawcy. W przypadku

gdy Wykonawca nie bgdzie mial mo2liwo5ci uwzglgdnienia reklamacji w terminie 48 godzin
dopuszcza

sig wymiang na material eksploatacyjny oryginalny, spelniaj4cy

wymaganra

Zamawiaj4cego, bez zmiany ceny;

f) Za wadliwy produkt r6wnowa2ny,

stanowiqcy przedmiot zam6wienia,

uznaje

w szczeg6lnosci:

-

wysypany lub wysypuj4cy sig toner, pobrudzone elementy obudowy lub czgsci mechanicme
oferowanego produktu a tak2e produkt brudz4cy papier po jego zainstalowaniu w urz4dzeniu
drukuj4cym lub czg6ci uzyte do jego produkcji nosz4 Slady u2ytkowania,

-

wszelkie pojawiaj4ce sig na urz4dzeniu lub pulpicie roboczym stanowiska pracy informacje o

braku mo2liwo5ci zastosowanego tonera powoduj4ce niemo2noS6 skorzystania

z

funkcji

drukowania lub kopiowania

-

po zainstalowaniu w sprzgcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzgtu pojawiajq

sig

negatyvne komunikaty,

-

w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany uklad scalony, kt6ry monitoruje
proces druku i zu2ycie tonera/bgbna produkt r6wnowazny nie posiada analogicznego elementu,

-

zanieczyszczenie

sprzgtu drukuj4cego powoduj4ce konieczno66

czyszczenia

i konserwacji wszelkich czg6ci i mechanizm6w urzqdzenia,

-

materialy eksploataryjne,

w

kt6rych obudowa, chip bqdZ jakikolwiek inny element byl

powt6rnie wykorrystany w procesie produkcji materialu,
15. W przypadku oferowania material6w r6wnowaZnych Wykonawca:

a)

zloLy oSwiadczenie potwierdzj4ce r6wnowa2noSi oferowanych material6w z oryginalnymi
okre6lonymi przez Zamawiajqcego, z kt6rego w spos6b nie budzqcy 2adnej w4tpliwoSci
Zamawiajqcego winno wynika6, 2e oferowany asortyment r6wnowa2ny ma takie same lub lepsze

parametry technicme, eksploatacyjne, bezpieczefstwa

i

u2ltkowe jak materialy oryginalne (w

szczeg6lno6ci parametry dotycz4ce wydajnosci, pojemnosci tonera i jakosci wydruku b9d4 takie
same lub lepsze w stosunku do oryginalu wytwarzanego, zalecanego przez producenta urzqdzenia;

parametry dotycz4ce dzialania urzqdzefi po zamontowaniu r6wnowa2nych material6w b9d4 nie
gorsze, niZ

w

przypadku oryginalnych material6w, np. urz4dzenie

z r6wnowa2nym materialem

powinno zglasza6 prawidlowe komunikaty dotycz4ce stopnia zuZycia materialu eksploatacyjnego).

W

:.!f'.tt

l!
^

szczeg6lno5ci

z

oriwiadczenia Wykonawcy powinno wynika6, Ze r6wnowazne materialy
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eksploatacyjne nie spowodujq pogorszenia dzialania urz4dzenia

i

s4

w pelni kompatybilne

z

urz4dzeniem. do ktorego je przezlaczono:

b)

zloiry o5wiadczenie, 2e bierze na siebie peln4 odpowiedzialnoS6 za uszkodzenie sprzqtu
Zamawiaj4cego spowodowane u2)rvaniem dostarczonych material6w eksploatacyjnych,
niezale2nie od tego czy sprzgtjest objgty gwarancj4 producenta czy w okesie pogwarancyjnym;

c)

zobowi4zuje sig, 2e

w

przypadku, gdy sprzgt ulegnie uszkodzeniu (drukarka, kserokopiarka,

urz4dzenie wielofunkcyjne),

a

w wyniku

uszkodzenie nast4pilo

stosowania

i

uzywania

r6wnowa2nych material6w eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcg, do pokrycia
koszt6w dostawy urzqdzenia do punktu serwisowego (naprawczego)
przypadku takiej koniecznodci

-

i

koszt6w naprawy, a w

Iakhe zwrotu koszt6w zleconej przez Zamawiajqcego ekspertyzy.

Za uszkodzenie uwaZa sig r6wnie2 zanieczyszczenie sprzgtu drukuj4cego powoduj4ce konieczno56
cryszczenia i konserwacji wszelkich czgSci i mechanizm6w urz4dzenia.

Za podstawg i4dania przez Zamawiaj4cego naprawy urz4dzenia

i

pokrycia przez Wykonawcg

koszt6w dostawy nrz4dzenia do punktu serwisowego (naprawczego) oraz koszt6w naprawy
nrz4dzenia, uwa2a sig pisemn4 opinig autoryzowanego serwisu producenta urz4dzenia;

d)

zobowi4zuje sig, 2e

w

przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzgtu Zamawiaj4cego, w

wyniku zastosowania material6w r6wnowa2nych dostarczonych przez Wykonawcg, w
autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgloszenia, Wykonawca bgdzie
zobowi4zany do nieodplatnego dostarczenia na czas napra\.ry innego, nie gorszego sprzgtu
gotowego do pracy (wraz z materialami eksploatacyjnymi);

e)

zobowiqzuje sig do wymiany na wlasny koszt uszkodzonego urz4dzenia na nowe o takich samych
parametrach

i

cechach lub lepszych, jeZeli

w prrypadku

danego urz4dzenia konieczna bgdzie

trzecia napra:wa z powodu stosowania r6wnowa2nych material6w eksploatacyjnych dostarczonych

przez Wykonawca b4d2 jezeli kt6rakolwiek naprawa, bez wzglgdu na jej numer porz4dkowy,
bgdzie ekonomicznie nieoplacalna;

t)

ztoLy oSwiadczenie, 2e w pr4padku lutraty przez Zamawiaj1cego praw gwarancyjnych
z powodu zamontowania i u44kowania oferowanych przez Wykonawcg r6wnowa2nych
material6w eksploatacyjnych Wykonawca przejmie wszystkie zobowiqzania gwarancyjne
producenta. Pisemn4 opinig, czy malerial eksploatacyjny spowodowal utratg praw gwarancyjnych

wyda autoryzowany serwis urz4dzenia.
16. Materialy oferowane jako r6wnowa2ne, wymienione

dostarczone

w

w formularzu specyfikacji cenowej, musz4 by6

oryginalnych opakowaniach producenta:

z

nazw1 producenta, symbolem (kodem)

oferowanego produktu (t1p tonera), list4 modeli urz4dzeh, do kt6rych dany material jest przezntczony

(lista kompatybilnoSci).
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17. wykonawca,

kt6ry powoluje sig na rozwi4zania r6wnowa2ne opisywane przez zamawiaj4cego,
obowipany jest wykaza6,, 2e oferowane przez niego produkty spelniaj4 wymagania okreslone przez
Zamawiaj1cego.

18. Wsp6lny slownik zam6wieri (kod CPV):
30.12.51 .10-5 - toner do drukarek laserowych/faks6w

30.12.51.20-8 - toner do fotokopiarek

s 4. oprs cz4scr zAM6wrENrA, JEitELr ZAMAWTAJACY DOPUSZCZA SKT,ADANTE
OFERT CZ4SCTOWYCH.
Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czgdcio*ych.

S

5.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE

WART]NKI, JAKIM MUSZ4 ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE, JEZELI
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ICH SKI,ADANIE, INT'ORMACJA O AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ.

1.

Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

2.

Zamawiaj4cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

$ 6. TERMIN WyKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zam6wienia: 12 miesigcy od dnia zawarcia urnorvy, jednak nie

dluiej niL do

*ykorzystania kwoty okre6lonej w forrnularzu ofertorym stanowi4cym zal4cznik nr I do SIWZ.

s 7. WARUNKI IJDZIALU W POSTDPOWANIU ORAZ PODSTAWY m'KLUCZENIA Z
POST4POWANIA.

1.

Zamawiaj4cy nie okreSla warunk6w udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1b pzp.

2. O udzielenie zam6wienia mog4 sig ubiega6 Wykonawcy,
podstawie art. 24 ust.

I

kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu na

pzp.

3.

Zamawiaj4cy nie przewiduje podstaw wykluczenia, o kt6rych mowa w art.24 nst. 5 pzp.

,1

Wykonawca moZe

w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu

w postgpowaniu polega6

na

zdolno5ciach technicznych lub zawodowych lub sy,tuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiot6w, niezaleLnie

od

charakteru prawnego lqcz4cych

Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach
zamawiajqcemu,

z

nim stosunk6w prawnych.

lub syuacji innych podmiot6w, musi udowodni6

2e realizuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
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podmiot6w,

w

szczeg6lno6ci przedstawiaj4c zobowiqzanie

tych podmiot6w do oddania mu

do

dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

$ S. WYKAZ OSWIADCZEII LUB DOKUMENTOW, JAKIf, MAJ4 DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEI-NIENIA WARI]NKoW UDZIALU

w POST4POWANIU.
Zamawiajqcy L4da aby Wykonawca zloLyl wr^z

1.

z

ofertq aktualne na dzief skladania ofert

oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczeniu w brzmieniu wskaz^nym przez Zamawiaj4cego w

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Informacje z w^rte w o5wiadczeniu, stanowi6 bgdq
wstgpne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega rrykluczeniu.
2.

O3wiadczenie, o kt6rym mowaw ust. 1, nale2y zloZy6 o treSci zgodnej z zl,l.

3.

Wykonawca

w

terminie

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

nr3

do SIWZ.

intemetowej informacji,

o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaie zamawiajqcemu o5wiadczenie o przynale2noSci
lub braku przynale2noici do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.
pzp. Wraz ze zlo2eniem oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e

I pkt

23 ustawy

powipania z innym

wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wz6r
stanowi zal4cznik nr 5 do SIWZ.
A

Dokumenty sporz4dzone wjgzyku obcym s4 skladane wraz z thrmaczeniem najgzyk polski.

5.

Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 si9 o udzielenie zam6wienia.

6.

W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 5, Wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania
ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zam6wienia publicznego.
Przepisy dotycz4ce Wykonawcy stosuje sig odpowiednio do Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig

7.

o udzielenie zam6wienia.

8.

Je2eli oferta Wykonawc6w, o kt6rych mowa

w

ust. 5, zostanie wybrana, Zamawiajqcy L4da przed

zawarciem umowy w sprawie zam6wienia publicznego przedlo2enia umowy reguluj4cej wsp6lpraca
tvch Wvkonawc6w.

S 9.

INFORMACJE

O

SPOSOBIE POROZUMIEWANIA ST4 ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE

WSKAZANIE OSOB {JPRAWNIOI{YCH DO POROZUMIf,WANIA SI4 Z WYKONAWCAMI.

1.

Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sig w jgzyku polskim.
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W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie
Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuj4 pisemnie, faksem lub drog4 elektronicm4.

Jeieli zamav'tiaj4cy lub wykon awca pruekazuj4 oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej, ka2da ze stron na Z4danie drugiej

3.

niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Korespondencjg zwi4zan4 z niniejszym postgpowaniem, naleZy kierowa6 na adres:

^

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie
ul. Wolno5ci 4, 13-200 Dzialdowo

Faks: 23

697 50 54

e-mail : sekretariat@poreczenia-kredytowe.info
z podaniem numeru sprawT: WMFPK/1/PN/2018
Osobami uprawnionymi do bezpo5redniego kontaktowania sig z Wykonawcamijest:

5.

Pan Bartlomiej Ryniejski

-

tel. 23 697 50 52.

DoTycz4cE wADrUM.

10. w\,rvrAGANrA

Zamawiaj4cy nie wymaga wniesienia wadium.

11. TERMTN ZWLIZANrA OFERT,{.

s

L

Wykonawca jest zwiqzany ofert4 - 30 dni od terminu skladania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego mole przedluLy( termin zwi4zania ofert4,

zqm

Ze Zamawiaj4cy moZe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi4zania ofert4,

nvr6ci6 sig do Wykonawc6w o wlraZenie zgody na przedhzenie tego terminu o omaczony okres, nie
dlu2sry jednak niz 60 dni.

3.

12. OPIS SPOSOBUPRZYGOTOWYWANIA OFERT.

s
I

Bieg terminu zwiqzania ofert4 rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu skladania ofert.

.

Oferta powinn a zawieral:

a)

Wypelniony
Zal4cznik

i

nr

podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowi4cym

I

wraz z dokumentami rejestrowymi Wykonawcy. Zamawiaj4cy informuje,

2e

w przypadku zlo2enia oferty bez firycia zaL4czonego formularza, zloinna oferta musi zawiera6
wszelkie informacje wymagane przez SIWZ i wynikaj4ce z zawarto{ci tego formularza.

b)

Wypelniony

i

podpisany formularz specyfikacji cenowej zgodny

ze

wzorem formularza

stanowi4cego Zal4cznik nr 2. Zamawiaj1cy informuje, 2e w przypadku zlo2enia oferty bez uLycia
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z.alqczonego formularza, zloZona oferta musi zawiera6 wszelkie informacje wymagane przez

SIWZ i wynikaj4ce z zawarlo5ci tego formularza.

c)

Wszystkie dokumenty

i

o6wiadczenia, kt6rych zlo2enia

i4da Zamawiaj4cy zgodnie

z

postanowieniami $ 8 niniejszej SIWZ.

d)

W przypadku oferty skladanej wsp6lnie do oferty musi by6 zal4czone pelnomocnictwo lub inny
dokument ustanawiaj4cy pelnomocnika do reprezentowania wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych
sig o udzielenie zam6wienia, bqdZ do ich reprezentowania w postgpowaniu

i

zawarcia umowy w

sprawie zam6wienia publicmego.

e)

Pelnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynnorici
nie wynika z dokument6w rejestro*ych.

2.

Ofertg naleiry przygotowad wedlug wymagari okredlonych w niniejszej SIWZ.

3.

Kazdy Wykonawca powinien przedstawi6 tylko jedn4 ofertg pod rygorem odrzucenia.

A

Oferta powinna by6 podpisana przez osobg/y upow:rZnion4/e w dokumentach rejestrowych podmiotu

do reprezentacji Wykonawcy lub posiadaj4c4 odpowiednie pelnomocnictwo do dokonania niniejszej
czynnoSci prawnej udzielone przez osobg/y upowainionq./e do reprezentacji podmiotu. Do oferty
naleiry dol1czyt odpis z wlariciwego rejestru, z kt6rego wynikad bgdzie umocowanie os6b do dzialania

w imieniu Wykonawcy.
Ka2da strona oferty wraz

5.

z zal4cznrkami powinna by6 parafowana przez osobg/y uprawnionq/e

do

reprezentacji Wykonawcy.

Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim, pismem maszynowym lub innq trwa\q, czytelnq

o-

technika.

7.

Zaleca sig ponumerowanie stron

i ich spigcie w

spos6b uniemozliwiaj4cy przypadkowe

zdekomoletowanie.

Dokumenty wchodz4ce

8.

w

sklad oferty mog4 by6 przedstawiane

w formie oryginal6w albo kopii

podwiadczonych za zgodno66 z oryginalem przez osobg/y uprawnionq/e do reprezentacji Wykonawcy.

Zamawiajqcy za24da przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentu

9.

wyl4cznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcg kopia dokumentu bgdzie niec4telna lub
bgdzie budzi6 w4tpliwoSci co dojej prawdziwoSci.

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w kt6rych Wykonawca nani6sl poprawki lub zmiany wpisyuvanej przez
siebie tre6ci musz4 by6 parafowane przez osobg/y uprawnionq/e do reprezentacji.
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L Wzory formularzy

naleZy wypelni6 SciSle wedlug wskaz6wek okreSlonych w SIWZ. Zamawiajqcy nie

dopuszcza dokon)ryrania w treSci zal4cznnych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku zloZenia
przez Wykonawcg wlasnych formularzy ich treS6 musi by6 toZsama z tre3ci4 formularzy zal4czonych
do niniejszej SIWZ.

12. Zadne dokumenty wchodz4ce w sklad oferty, w tym r6wnie2 przedstawione w formie oryginal6w, nie
podf egaj4

zwrotowi przez Zamawiajqcego.

13. Wykonawca powinien umieSci6 ofertg w zamknigtej kopercie (opakowaniu) oznaczonej w nastgpuj4cy
spos6b:

Warmirhsko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie
ul. WolnoSci 4, 13-200 Dzialdowo
oraz opisana: WMFPK/1/PN/2018

Oferta w przetargu nieograniczonym
z dopiskiem ,,Nie otwierad przed dniem 25.01.2018r. godz. 1100"

Na kopercie nale2y poda6 r6wnie2 nazwg i adres Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszly zwiqzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
15. Wykonawca moLe zastrzec informacje stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustaly z

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zualczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowi4ce tajemnicg
przedsigbiorstwa winny by6 dol4czone

do oferty w oddzielnej dodatkowej kopercie

napisem ,,Tajemnica przedsigbiorstwa". Wykonawca

w

oznaczonej

formularzu ofertowym okredli, kt6re

informacje stanowi4 tajemnica przedsigbiorstwa.

$ 13. MIEJSCf, ORAZ TERMIN SKT,ADAMA I OTWARCIA OFERT.
l.

Miejsce i termin skladania ofert.
I

)

Oferty nalezy sktadai: Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.
w Dzialdowie, ul. WolnoSci 4, l3-200 Dzialdowo, seketariat.

z

o.o.

2)

Termin skladania ofert: do dnia 25.01.2018r. do godz. 1100.

3)

W przypadku skladania ofed drog4 pocztow4 lub poczt4 kurierskq za termin jej zlozenia przyjgty
bgdzie dzieri i godzina otrzymania

4)
2.
flt

ofefi

przez Zamawiaj4cego.

Zamawiaj4cy niezwlocznie zv,rraca ofertg, kt6ra zostala zlo2ona po terminie.

Zmiana i *ycofanie oferty.
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1)

Wykonawca moZe, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni6 lub wycofa6 ofertg.
Zar6wno zmianajak i wycofanie ofer$r wymagaj4 zachowania formy pisernnej.

2)

Zmiany dogcz4ce tre5ci oferty powinny by6 przygotowane, opakowane

w ten sam

3)

zaadresowane

co oferta. Dodatkowo opakowanie, w kt6rym s4 przekazl.wane zmiany

spos6b

dotycz4ce treSci

i

ofer$

naleZy opatrzy6 napisem,,Zmiana oferty'n i numerem sprawy.

Formg pisemn4 dochowuje sig poprzez osobiste zloZenie pisma

w

Warmifisko-Mazurskim

Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, sekretariat albo przeslanie dokumentu

drog4 poczrow4 lub poczt4 kuriersk4. W przypadku skladania dokumentu drog4 pocztow4 lub
poczt4 kuriersk4 dat4 zlo2enia oiwiadczenia woli jest data

i

godzina wplywu dokumentu do

Zamawiaj1cego.

3.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

l)

Termin otwarcia ofert: dnia 25.01.2018r, godz.

2)

Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego: l3-200 Dzialdowo, ul. Wolno6ci 4.

1130.

S 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA Cf,NY.
Cena ofertowa

1.

-

cena, za kt6r4 Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania przedmiotu zam6wienia,

l4cznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami w tym zakresie.
Cena ofertowa musi zawierai wszystkie koszlr zwi4zane z prawidlow4 realizacjq zam6wienia zgodnie

2.

z opisem przedmiotu zam6wienia.

zlofch polskich i zaokr4glona

3.

Cena ofertowa musi by6 wyrazona w

A

W przypadku r62nicy ceny ofertowej podanej liczbowo

i

do dw6ch miejsc po przecinku.

slownie

w

formularzu ofertowym, za

wlariciw4 uznaje sig ceng podan4 liczbowo.
5.

Cenyjednostkowe zloilone w ofercie nie mog4 ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

6.

Podane

w

formularzu specyfikacji cenowej ilo5ci sluz4

do

por6wnania ofert

i

wyboru

najkorzystniejszej oferty.

s

15. OPIS KRYTERIOW, KTOR\'MI ZAMAWIAJACY B4DZIE SI4 KIf,ROWA\, pRZy

WYBORZE OFERTY WF.AZ

Z

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU

OCENY OFf,RT.

l.

Kryterium oceny ofert:

.
2.

cena

,,C" - 90Yo,

term in real izacj i jednostkowego zamor.l ren ra

,,T" - 100

Spos6b oceny ofert:

tA*"u*r*,,-nlAZr
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a) Krvterium

cena ..C"- maksymalnie 90 punkt6w

Liczba punkt6w oferty badanej

:

Cena oferty najnizszej

x90
Cena oferty badanej

b)

KMerium termin realizacii iednostkowego zamriwienia..T" - maksymalnie

10 punkt6w

Liczba punkt6w ofery badanej wg poniZszej punktacji:

Lp.

Oferowany termin realizacji

IloS6 punkt6w

I

4 dni robocze

0

2.

2-3 dni roboczych

5

3.

1 dzieri

robocry

10

3.

Za najkorzystniejsz4 ofertg zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwigksz4 sumg punkt6w ,,C.+.T-.

s

16. rNT'ORMACJE DOTYCZ,{CE WALUT OBCYCH,

W

JAKTCH MOGA Bye

PROWADZONE ROZLTCZf,NTA Mr4DZy ZAMAWTAJ.{CYM A WYKONAWCA.
Rozliczenie stron, wynikaj4ce z zawarcia umowy o zam6wienie publiczne, nastgpowa6 bgdzie w zlotych
polskich.

s 17. rNT'ORMACJE O FORMALNOSCTACTT, JAKrE pOWrNNy ZOSTA6 DOPET,NTONE pO
WYBORZE OFf,RTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMoWIENIA
PUBLICZNEGO.

l.

Wykonawcg, kt6rego oferta zostanie uznana za

naj korzystniejs

z4 Zamawialqcy powiadomi o miejscu i

terminie zawarcia umowy.

2. wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia publicznego, w przypadku wyboru ich
oferty jako najkorzystniejszej, zobowi4zani s4 przed podpisaniem umowy w sprawie zam6wienia
publicznego przedstawi6 Zamawiaj4cemu umowg reguluj4cq zasady ich wsp6lpracy.

s 18. WYMAGAMA

DOTYCZ4CE ZABEZPTf,CZENTA NALEZYTEGO WYKONANTA

UMOWY,
Zamawiajqcy nie 2qda wniesienia zabezpieczenia naleZyego wykonania umowy.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANf,J UMowY w SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEG0. OG6LNE
S T9.

WARTJNKI UMOWY ALBO WZ6R UMOWY, JEaNLI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD

WYKONAWCY,

ABY ZAWARL Z NIM UMOW4 W SPRAWIf, ZAM6WIf,NIA

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
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l.

z

Wszelkie zobowi4zania wynikaj4ce

realizacji przedmiotu zam6wienia,

Wykonawcy oraz Zamawiaj4cym zawiera wz6r umov'ry

2.

-

Zalqcznik nr

a

spoczywaj4ce na

6 ,

Wykonawca sklada oSwiadczenie, 2e wz6r umowy zostal przez niego zaakceptowany i zobowiguje sig,

w przypadku wyboru jego oferty, do

zawarcia umowy na okre5lonych

w niej warunkach, w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiaj4cego.

S 20. POUCZEI\M O

SNONX,C,CH OCHRONY PRAWNf,J PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCY W TOKU POST4POWANIA O UDZIf,LENIE ZAM6WIENIA.
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu przedmiotowego zam6wienia
oraz poni6sl lub moZe ponie66 szkodg w wyniku naruszenia przez Zarnawiaj4cego przepis6w ustawy PZP

prrysluguj4 Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

$

21. LrsrA zALAczNrK6w.

1.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowy - Zal4cznik nr

I

.

Formularz specyfikacji cenowej - Zalqcmiknr 2.
O5wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania - Zal4cmik nr 3.
Ustanowienie pelnomocnika - Zalqcznik nr 4.

Informacja Wykonawcy o przynale2no6ci/braku przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej
Zal4cznik nr 5.

6.

Wz6r umowv - Zalacznlk nr 6.
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