Warszawa, 22 listopada 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE
(Nr sprawy 351/2017/BDG)
1. Zamawiający - Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel. 22 376 94 02.
2. Przedmiot zamówienia stanowi: zakup serwera plików z systemem operacyjnym oraz
z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.
4. Termin wykonania zamówienia:
1) dostawa urządzenia – do dnia 8 grudnia 2017 r.;
2) świadczenie serwisu posprzedażnego dla serwera plików – 84 miesiące od dnia podpisania
protokołu odbioru dostawy urządzenia bez zastrzeżeń.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których:
1) nie ogłoszono upadłości,
2) nie otwarto likwidacji.
6. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia;
2) wypełniony Formularz określający parametry techniczne oferowanego urządzenia – załącznik
nr 3 do ogłoszenia;
UWAGA – w formularzu należy podać dokładne parametry oferowanego urządzenia.
3) odpis z właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego) lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej;
4) w przypadku gdy wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
Skany podpisanych przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu
reprezentacji ww. dokumentów należy przesłać do Zamawiającego drogą mailową.
7. Kontakt z Zamawiającym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00:
1) w sprawa związanych z opisem przedmiotu zamówienia:
Piotr Górski, e-mail: piotr.gorski@paa.gov.pl, tel. 22 695 98 49,
2) w sprawach formalnych:
Grażyna Podlodowska, e-mail: grazyna.podlodowska@paa.gov.pl, tel. 22 376 94 29.
8. Kryterium oceny ofert – koszt całkowity oferty, podany w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Koszt całkowity oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym
koszty: nabycia urządzenia, gwarancji, serwisu posprzedażnego, opakowania, transportu do
siedziby Zamawiającego, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, rękojmi,
koszty wynagrodzenia podwykonawców, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie
należne cła i podatki.

9. Sposób oceny ofert
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, tę w której zostanie zaoferowane
wykonanie zamówienia za najniższy koszt całkowity oferty.
10. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta (Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia) powinna być przygotowana
w języku polskim;
2) do Formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 6 ogłoszenia;
3) ofertę wraz z załącznikami należy przesłać e-mailem do dnia 28.11.2017 r. do godz. 10.00
na adres: grazyna.podlodowska@paa.gov.pl;
Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert przesłanych na adres inny, niż wskazany
powyżej.
11. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem wyznaczonego terminu na przesyłanie ofert.
12. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w § 7 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik
nr 4 do ogłoszenia.
13. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców szczegółowych informacji
i wyjaśnień na każdym etapie postępowania.
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Państwowej Agencji Atomistyki z tytułu niniejszego ogłoszenia oraz przygotowania
i złożenia swojej oferty na to ogłoszenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
niniejszego postepowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie
Informacji Publicznej PAA (www.bip.paa.gov.pl).

Wykaz załączników:
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 – Formularz określający parametry techniczne oferowanego urządzenia.
Załącznik nr 4 – Wzór umowy.
Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru
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