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PRoKURATURA oKRĘGoWA
WARSZAWA _ PRAGA
W WARSZAWIE

Warszawa, dnia
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listopada 2019

ul. Bródnowska 13115

03-439 WARSZAWA

PO Vu

WB

262.
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Postępowanie o wartości zamówienia do wyrażonej w złotych równowartości kwoty okreŚlonej
w ań. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2 2019r. poz. 1843)

ZAPYTANIE OF'ERTOWE

W

związku z treściąart. 44 Ustawy z dnia Ż7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
(tj. Dz. U. z Żol8r., poz. 62 ze zm.) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach
konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego roczną obsługę serwisową systemu ENovA w 2020 roku na pottzeby Prokuratury
okręgowej Warszawa_Praga w Warszawie.

RoZDZIAŁ

l

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
PRoKURATURA oKRĘGoWA WARSZAWA - PRAGA w WARSZAWIE
ul. Bródnowska ].3/].5
03-439 Warszawa

2..L.

osoba do kontaktu w kwestiach formalno-prawnych: Anna Rosłaniec, tel. 22 51' 1'4776,
e-mai I : przetargi(Owarszawapraga.po.gov.pl w godzinach 8:30

2.Ż.

-

I

6:00.

osoba do kontaktu w kwestiach merytorycznych: Elżbieta Maczugowska, tel. 22
w godzinach

7

:30

-

5'J' 1'4774

L4:30, e-mail: emaczugowska(@warszawapraga.po.gov.pl.

RoZDZIAŁ3

oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
3.1

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia stanowiZałącznikNr 2 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.

3.Ż.

Wszystkie pozostałe nieuregulowane kwestie w Zapytaniu ofertowym są zapisane we Wzorze
umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania.
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RoZDZIAŁ 4
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin rea|izacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia Ż020r.

ROZDZIAŁ 5
WARUNKI UDZIAŁU w PoSTEPoWANIU oRAZ oPIs sPogoBU DoKoNYWANIA
ocENY SPEŁNIANIA TYCH wARUNKow

5.1.

o udzielenie zamówienia

5.1.1.

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu;

5.1'.Ż. spełniają warunki udziału w postępowaniu doĘczące:

o kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okreŚlonej działalnościzawodowej,

.

sytuacji ekonomicznej lub finansowejo

o zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2.

Zamavłiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków
udziału w postępowaniu na podstawie danych i informacji zawaĘch w złożonych z ofertą
dokumentach.

5.3

Wykonawca nie jest obowiązany do złoŻenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności,o których mowa w pkt 5.1.2) tiret pierwsze niniejszego Rozdziału, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać Za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 20I7r. poz. 5L7 ze zm').

RoZDZIAŁ 6
WYKAZ DoKUMENTÓW. JAKIE MAJĄ DosTARczYĆ wYKoNAwcY
DO NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA

z treściąZałącznika

6.1

Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofeńowy (zgodnie
nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego).

6.2.

Parafowany ZałącznikNr 2 stanowiący opis Przedmiotu Zamówienia

6.3.

Parafowany Wzór umowy stanowiący Załączniknr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6.4

odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
MIEJSCE

7.1,.

7.2.

I

R.oZDZI^Ł7
TERMIN SKŁADANIA oFERT

Formularz ofeńowy (ZałącznikNr 1) wraz z wymaganymizałącznikami należy złożyćw
fstopada 20I9r. do siedziby
formie pisemnej bądżw wersji elektronicznej do dnia €'p
Bródnowska 13/15' 03-439
ul.
w
Warszawie,
Warszawa-Praga
Prokuratury okręgowej
przetargi(0warszayapraga.po.gov.pl.
pok.
p.
lub na adres e-mail:
201r I
\ilarszawa,
oferty złoŻone u Zamawiającego po upĘwie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
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rtoZDZIAŁ 8
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1

Cenę oferty naIeĘ wyliczyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik
niniej szego Zapy tania.

8.2.

Cena

ofeĘ musi

zawieraó wszystkie kosŹy zwiryane

z

Nr

1 do

rea|izacją przedmiotu zamówienia

(podatek od towarów i usług, rabaĘ, upusty i inne własne koszĘ).

8.3.
8.4.

Do porównania ofert będzie brana

ostate

czna cena brutto (z VAT).

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenach
wpisanych do Formularza ofertowego _ Załącznik Nr 1, Zamawia1ący nie będzie ich brał
pod uwagę przy ocenie oferty.

8.5.

Ceny muszą byó podane w złotych polskich i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 naleŻy końcówkę pominąó, powyżej i równe
naleĘ zaokrąglić w górę).

8.6.

Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określićpodatek
i zgodnie zprzepisami prawa.

VAT z na|eĘtą

starannością

R0ZDZIAŁ9

SPOSOB DOKONYWANIA WYBORU OF'ERTY

9.1'.
9.Ż.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich
Wykonawców, którzy złożąswojeoferty w odpowiedzi na niniejszeZapytanie ofertowe.

Wszelkie elementy zilwurte w powyższej treści,które kojarzq

się Wykonawcy z ustilwq Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zosta\) użyte posiłkolłlo. Do niniejszego
postępowania zgodnie z treściqałt. 4 ltst. 8 uPzp ustawy nie stosuje się.

ZATWIERDZANI:
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