Nr z rejestru 3/2019
Lubartów, dn. 07.03.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Paostwo,
Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych z abonamentem
dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w zakresie realizacji
operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11, 21 -100 Lubartów
tel. 533 363 332, 533 363 330, e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl
Szczegółowy opis zadania:
Parametry aparatów telefonicznych oraz wymagania dotyczące abonamentów (uwaga: dopuszcza się
możliwośd składania ofert równoważnych bądź wyższych od podanych poniżej):
Poz. 1.
Aparat telefoniczny - 1 szt.:
 Pamięd wewnętrzna: min. 32 GB
 Pamięd RAM: min. 4 GB
 Zakres częstotliwości: GSM\GPRS\EDGE\UMTS\WCDMA\LTE
 Aparat fotograficzny, rozdzielczośd matrycy: min. 16 Mpix
 Bateria: 3300 mAh
 Dual SIM
 Funkcja dyktafonu oraz nagrywania video
Cena abonamentu uwzględnia:
 Nielimitowane połączenia i SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych,
 Nielimitowane połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych,
 Nielimitowane połączenia i SMS/MMS oraz Internet minimum 1 GB/m-c w roamingu UE,
 Pakiet internetowy: min. 20 GB
Poz. 2.
Aparat telefoniczny - 2 szt.:
 Pamięd wewnętrzna: min. 32 GB
 Pamięd RAM: min. 3 GB
 Zakres częstotliwości: GSM\GPRS\EDGE\UMTS\WCDMA\LTE
 Aparat fotograficzny, rozdzielczośd matrycy: min. 13 Mpix
 Bateria: 3000 mAh
 Funkcja dyktafonu oraz nagrywania video
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Cena abonamentu uwzględnia:
 Nielimitowane połączenia i SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych,
 Nielimitowane połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych,
 Nielimitowane połączenia i SMS/MMS oraz Internet minimum 2 GB/m-c w roamingu UE,
 Pakiet internetowy: min. 10 GB
Wymagania Zmawiającego:



umowa na okres 24-27 miesięcy
płatnośd za aparaty telefoniczne, aktywację oraz abonament wyłącznie przelewem.

Termin składania ofert: 15.03.2019r. godz. 16:00
Kryteria wyboru i oceny oferty:
Zamawiający przy wyborze oferty kierowad się będzie następującymi kryteriami wyboru (KW):
A*M+C
KW =
U
gdzie: A – oznacza wysokośd abonamentu brutto
M – oznacza liczba opłacanych miesięcy
C – oznacza cena aparatu brutto
U – oznacza okres trwania umowy
Forma świadczenia usług: umowa
Forma płatności: przelew
Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:
Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty powiązane osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 2). Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązao 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,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Forma składania ofert:
Podpisaną ofertę (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniem
wykonawcy o braku powiązao osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2) należy złożyd w oryginale
osobiście w biurze stowarzyszenia lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11
21 - 100 Lubartów
w terminie do 15.03.2019r. włącznie w godzinach pracy biura. O terminie decyduje data wpływu
oferty do biura stowarzyszenia. Oferty niekompletne, niepodpisane, kopie ofert lub złożone
na innych drukach niż załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane.
Dopuszcza się przesłanie oferty wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku powiązao osobowych
i kapitałowych poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail:
oferty@lgr-lubelskie.pl
pod warunkiem przesłania w innym terminie podpisanych dokumentów za pośrednictwem operatora
pocztowego lub kuriera, nadanych nie później niż w dniu 15.03.2019r.. O terminie decyduje data
stempla pocztowego lub data nadania. Oferty niekompletne, niepodpisane, kopie ofert lub złożone
na innych drukach niż załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane.
W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem
ofertowym Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. O wyborze
oferty wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania ofertowego.
Dodatkowe informacje można uzyskad pod numerem telefonu 533 363 332 lub 533 363 330.

