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PRoKURATURA oKRĘGoWA
WARSZAWA _ PRAGA

W

Warszawa, Onia

WARSZAWIE

DI

grudnia 2019

ul' Bródnowska 13/15
03-439 WARSZAWA

PO VII WB 262.248.2019
Postępowanie o wartościzamówienia do wyrażon€j w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 22019r. poz. 1843)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwipku z

treściąart. 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych,
ze zm.) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach
konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na dostawę 1 sztuki przelącznika sieciowego Aruba 2530_48G-PoE+ Switch (J9772A)
zgodnie ztreściąopisuprzedmiotu zamówienia stanowiącego Załączniknr 2 do niniejszego Zapytania

(tj. Dz. U. z

Ż01'Br., poz. 62

ofertowego.

R0ZDZIAŁ 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
PRoKURATURA oKRĘGowA WARSZAWA - PRAGA w wARsZAwIE
ul. Bródnowska 13115
03-439 Warszawa

2.1.

osoba do kontaktu w kwestiach formalno-prawnych: Anna Rosłaniec, tel. 22 51, 1'4776,
e-mail: przetargi(_dwarszawapraga.po.gov.pl

Ż.2.

w godzinach B:30

-

16:00.

osoba do kontaktu w kwestiach merytorycznych: Daniel Rosa, tel. Ż2 51' 14795, e-mail:
drosa(cDwarszawapraga.po.gov.pl, w godzinach

B

:30

-

1

6

:00.

RoZDZIAŁ3

oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
3.1

Zamaułiający zakupi 1 sztukę przełącznika sieciowego Aruba 2530-48G-PoE+ Switch
(J9772A) zgodnie z treściąopisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniej szego Zapy tania ofertowego.

3.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
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Ro7.DZ|AŁ 4
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Termin realizacjizamówienia: 10 dni od dnia z|oŻenia zamówienia.

RozDZ.L^Ł

5

w

5.1.

o udzielenie zamówienia

5.1.L.

mogą ubiegaó się Wykonawcy'któtzy:

nie podlegają wykluczeniu;

spełniają warunki udziału w postępowaniu doĘczące:
. tompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonejdziatalnościzawodowej'

5.t.2.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
o zdolności technicznej lub zawodowej'

o

5.Ż.

wskazanych warunków
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej
w złoŻonych z ofeńą
za'wartych
udziału w póstępowaniu na pódstawie d_anych i informacji
dokumęntach.

5.3.

potwierdzających
Wykonawca nie jest obowiązany do złożeniaoświadczeńlub dokumentów
Rozdziału, jeżeli
niniejszego
pierwsze
tiret
okoliczności,o których mowa w pkt 5.1'.Ż)
Wykonawcy lub może je
Zamawiający posiada oświadczenialub dokumenty dotyczące tego
baz danych, w szczególności rejestrów
uzyskaó ,u pł^rrąbezpŁatnych i ogólnodostępnych
"z
dnia l7iuiąo 2005 r. o informatyzacji działalności
publicznych w rozumięniu ustawy

podmiotówrealizującychzadaniapubliczne(Dz.U.z2ol7r,poz.5L7zezrn.).
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6.1

(zgodnie
Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofeńowy
nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego)'

6.Ż.

Podpisany

opis przedmiotu

z

zamówienia stanowiący Załącznik nr

treściąZałączni|ła

2 do

niniejszego

Zapytania Ofertowego.
6.3

odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji

MIEJSCE
7,L

7.2.

i

informacji o działalnoŚci
w celu

lub ewidencji'
gor^poaurc"ej, jezeli odribr'e przepisy wymagają wpisu do rejestru
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia'

RoZDZJAŁ7

I

TERMIN SKŁADANIA OFERT

na|eĘ złoŻyÓ w
Formularz ofertowy (ZałącznikNr 1) wraz z wymaganymiza|ącznikami
Ż019r' do-siedziby
formie pisemnej uąóa * wersji elektronicznej do dnia 5 grudnia
l3ll5,03-439
Bródnowska
Prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, ul.
Warszawao ion zót, r p. tur na adres e--ail' przetargi(dwarszawapragą'pQ'gov'pl'

oferty złoŻone l Zamawiającego po upĘwie ww' terminu nie będą rozpatrywane.
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ROZDZIAŁ

8

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1

Cenę

ofeĘ naleĘ wy|iczyć na Formularzu ofeńowym

stanowiącym Załącznik Nr 1 do

niniej szego Zapy tania.
8.2.

Cena oferty musi zawieraó wszystkie kosŹy związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia

(podatek od towarów i usług, rabaty, upusty i inne własne koszfy).

8.3.

Do porównania ofert będzie brana ostatecznacenabrutto (z VAT).

8.4.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenach
wpisanych do Formularza Ofertowego _ Załącznik Nr 'l', Zamawiający nie będzie ich brał
pod uwagę przy ocenie oferty'

8.5.

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

8.6.

Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określićpodatek
i zgodnie z przepisami prawa.

VAT z naleĘtą

starannością

R0ZDZIAŁ9

SPOSOB DOKONYWANIA WYBORU OFERTY

9.1'.
9.2

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy' który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ wszystkich
Wykonawców,którzy złożąswoje ofeĘ w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe.

Wszelkie elemenĘł zawarte w powyźszej treści,które kojarzq

się Wykottilwcy z

zumówień publicznycll (tj. Dt U. z 2019r., PoL 1843) zostaĘ użyte posiłkowo.
postępowania zgodnie z treściq art. 4 ust. 8 uPzp ustnwy nie stosuje się.
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