Warszawa, 27.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe na leasing oprogramowania komputerowego nr 3/12/2017
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych pieców do kucia
izotermicznego i automatycznego spajania metali dla branży motoryzacyjnej, AGD i lotniczej”
ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 - Poddziałanie 1.1.1,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Usługę leasingu operacyjnego 2 sztuk oprogramowania CAD/CAM ZW3D 2018 STANDARD +
aktualizacja do wersji 2019 + roczne wsparcie techniczne.
Zamawiający: NORGPOL Sp. J. ul. Baletowa 104, 02-867 Warszawa
1. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 66114000-2 Usługi leasingu finansowego
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego 2 sztuk oprogramowania ZW3D 2018
STANDARD + aktualizacja do wersji 2019 + roczne wsparcie techniczne (zwane dalej „przedmiotem
leasingu”), na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych pieców do kucia
izotermicznego i automatycznego spajania metali dla branży motoryzacyjnej, AGD i lotniczej”
ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do nabycia przedmiotu leasingu od dostawcy, wskazanego
przez Zamawiającego i oddania go Zamawiającemu do używania na oznaczony czas trwania leasingu .
3. Po zakończeniu okresu trwania umowy Zamawiający ma prawo do wykupu użytkowanego
przedmiotu leasingu
4. Dostawca przedmiotu leasingu wybrany został w ramach zapytania ofertowego nr 2/12/2017 z
14.12.2017. przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
6. Wartość netto leasingowanego oprogramowania wynosi: 17 800,00 PLN netto .
7. Wpłata własna Zamawiającego (wpłata początkowa): do 10%
8. Wartość końcowa (wykup): do 10%
9. Waluta leasingu: PLN
10. Czas trwania umowy leasingu: 30 miesięcy (liczba rat 29)
11. Termin ważności oferty: 14 dni.
Leasingowane oprogramowanie powinno spełniać następujące kryteria:
• oryginalne oprogramowanie firmy ZW SOFT
• licencja elektroniczna do oprogramowania ZWSOFT
2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.norgpol.pl i w siedzibie
firmy przy ulicy Baletowej 104, 02-867 Warszawa
3. Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty powinny być dostarczone, przy użyciu jednej z poniższych metod:
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•
•

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@norgpol.pl
osobiście w siedzibie firmy: ul. Baletowa 104, 02-867 Warszawa

w terminie dostarczenia do 03.01.2018 r. do godziny 23.59
Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazania niezwłocznie po dokonaniu wyboru oraz
będzie upubliczniona na stronie www Zamawiającego.
4. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta leasingu /na formularzu własnym oferenta zawierająca dane zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia/
Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu /załączono do
zapytania ofertowego/
Wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych /załączono do
zapytania ofertowego/
5. Kryteria wyboru ofert:
Cena netto usługi leasingu dla przedmiotu leasingu - waga kryterium 90%.
Zgodność leasingowanego oprogramowania z wymaganiami określonymi w opisie zamówienia waga kryterium 10%.
Oferent podając cenę netto usługi, wskazuje jednocześnie jej składowe, tj. sumę miesięcznych rat
leasingowych za przedmiot leasingu oraz inne obciążenia, jeśli występują tj. marża finansującego,
odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, prowizje, opłaty ubezpieczeniowe, opłaty
przygotowawcze itp.
6. Zasada wykluczenia
Oferty nie może złożyć podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 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.
7. Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie
niezbędne do należytego wykonania zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym, finansowym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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8. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej na świadczenie usługi leasingu
operacyjnego dla przedmiotu leasingu, gdy:
a. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek
zmian zasad finansowania zadania wynikającej z podpisanej przez Zamawiającego umowy z NCBR
b. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania wybranego Oferenta w trakcie trwania umowy,
numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
c. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
d. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
e. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy
f. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Oferentów
ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania
2. Zmiana umowy musi być dokonana za zgoda ̨ obu stron z zachowaniem pisemnej formy pod
rygorem nieważności
9. Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Kruziewicz-Piętka
pod numerem telefonu: 502 341 788 bądź adresem mailowym biuro@norgpol.pl
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…………….……….,………………………
Miejscowość, data

Norgpol Czerwiński Sp.J.
ul. Baletowa 104
02-867 Warszawa

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenia usługi
leasingu operacyjnego dla oprogramowania komputerowego, tj.:
1. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
2. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, finansowym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
3. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..........................................................................................
(czytelny podpis osoby/osób reprezentujących Wykonawcę,
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub innym dokumentem
poświadczającym umocowanie takiej osoby, osób do
reprezentowania Wykonawcy - wówczas proszę załączyć właściwy
dokument)

………….……….,………………………
Miejscowość, data
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Norgpol Czerwiński Sp. J.
ul. Baletowa 104
02-867 Warszawa

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące leasingu oprogramowania
komputerowego,
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawanie 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.

..........................................................................................
(czytelny podpis osoby/osób reprezentujących Wykonawcę,
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub innym dokumentem
poświadczającym umocowanie takiej osoby, osób do
reprezentowania Wykonawcy - wówczas proszę załączyć właściwy
dokument)
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