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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego zasilacza programowalnego DC model
IT6006C-800-25 firmy ITECH wraz z oprogramowaniem SAS1000M

Zamawiający:
Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa.
I. Przedmiot zaproszenia do składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego zasilacza
programowalnego DC model IT6006C-800-25 firmy ITECH ELECTRONIC CO. LTD wraz
z oprogramowaniem SAS1000M firmy ITECH ELECTRONIC CO. LTD.
Parametry zasilacza:
- napięcie wyjściowe 0-800V
- maksymalny prąd wyjściowy 25A
- maksymalna moc wyjściowa 6kW

II. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia: 16 grudnia 2020.
III. Kryterium wyboru oferty:
1. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę
spośród ofert złożonych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia do
składania ofert, oraz Jego oferta spełni wymagania przedmiotowego Zaproszenia do składania
ofert.

IV. Rozstrzygnięcie procedury wyboru wykonawcy na podstawie niniejszego zaproszenia:
1. O wyborze oferty albo o odstąpieniu od zaproszenia Zamawiający powiadomi drogą
elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o
udzielenie wyjaśnień w tym zakresie. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy oferta nie będzie spełniała wymagań
określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego ofertę Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą,
odmówi podpisania umowy lub Strony nie dojdą do porozumienia w kwestii postanowień
umownych, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od dalszych negocjacji z tym
Wykonawcą i odstąpienia od wyboru jego oferty. W takim przypadku Zamawiający może
dokonać ponownego wyboru oferty spośród pozostałych, złożonych w odpowiedzi na
niniejsze zaproszenie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty w przypadku gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
V. Inne istotne postanowienia Zaproszenia do składania ofert, w tym dotyczące warunków
realizacji zamówienia
1. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną. Zamawiający może
poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od
kwot zawartych w ofertach pierwotnych.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.
3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminach wskazanych
w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego
w niniejszym Zaproszeniu.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert (możliwość
przesyłania dodatkowych pytań do ofert) oraz wezwania Wykonawców do uzupełnienia
złożonych ofert).
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Prawidłowe wykonanie przedmiotu Zaproszenia do składania ofert potwierdzone zostanie
podpisanym przez strony Umowy/zamówienia Protokołem odbiorczym, na podstawie którego
Wykonawca wystawi fakturę VAT.
10. Wszelkie płatności, o których będzie mowa w Umowie, następować będą na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni
od dnia dostarczenie do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych
w ofertach złożonych przez Wykonawców.
12. Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana
okoliczności powodująca, że udzielenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
13. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) – oferty przekazane Zamawiającemu
w innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane.
14. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
15. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku
z realizacją całości przedmiotu niniejszego Zaproszenia.
16. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę może zostać zawarta umowa na realizację
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów
umów stosowanych przez Zamawiającego. Treść umowy zostanie uzgodniona pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji postanowień
Umowy z wybranym Wykonawcą. Umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych
(w szczególności kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy),
zapisy dotyczące odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
17. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan Piotr Owczarek,
telefon: 22 534 196. adres e-mail: piotr.owczarek@uke.gov.pl.
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VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego
zaproszenia do składania ofert.
2. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:
a) skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e)
do reprezentowania Wykonawcy lub
b) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby)
uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,
do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na
piotr.owczarek@uke.gov.pl w terminie do 13.10.2020 r. do godz. 15:00.

adres e-mail:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i dodatkowo
pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z
ww. dokumentów).
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