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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 /A060/2021 
dot. zakupu, dostawy i montażu bezprzewodowego systemu wzywania pomocy dla osób z 
niepełnosprawnościami w ramach projektu „ UKSW bez barier - Uczelnia dla każdego" realizowany w 
ramach III Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „ Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju", Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych" współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. projektu POWR.03.05.00-
00-A060/19) 

I. Zamawiający 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 
NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956 

II. Tryb postępowania 

Na postawie art. 2 ust. 1 pkt 1 . ustawy Prawo zamówień publicznych 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Zamówienie dotyczy zakupu, dostawy i montażu bezprzewodowego systemu wzywania 

pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w tym „System wzywania pomocy „przycisk 

”NADAJNIK” 37 szt. i „System wzywania pomocy - ”BAZA” 9 szt. zgodnie z załącznikiem 

nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” i załącznikiem nr 3 warunkami określonymi w 

załączonym wzorze „Umowy”. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania i przetestowania działania całego 

systemu wzywania pomocy przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, 

przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji systemu. 

w ramach projektu „UKSW bez barier - Uczelnia dla każdego” realizowany w ramach III 

Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

IV. Protokół odbioru: 

1. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy złoży Zamawiającemu 

oświadczenie, że prace zostały zakończone przez Wykonawcę i są całkowicie zgodne z 

umową. Wykonawca po odbiorze bez zastrzeżeń prac montażowych (protokół odbioru 

prac montażowych) w obecności przedstawicieli Zamawiającego przetestuje działanie 

całego systemu wzywania pomocy przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, 

przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji systemu. 

2. Po odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń prawidłowo wykonanego przedmiotu 

umowy zostanie podpisany Protokół Wykonania Przedmiotu Umowy - załącznik nr 3. 

IV. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, którzy spełniają następujące wymogi: 

- Oferent posiada doświadczenie zawodowe oraz bardzo dobrej znajomości 
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problematyki dotyczącej przedmiotu umowy. 

- Oferent posiada odpowiednie uprawnienia SEP G1 do 1 kv Eksploatacja wymagane 

do wykonania przedmiotu umowy 

V. Termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz 

podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki: 

• oświadczenie o spełnieniu warunków; 

• oświadczenie wykonawcy o braku powiązań. 

2. W ofercie należy podać cenę brutto 

3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

k.gasiorowska@uksw.edu.pl do dnia 28.05.2021r. (do godz. 10.00) we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie (decyduje data wpływu). 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

VII. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów: 

1. Etap 1 - Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia - nie 

spełnia”. 

2. Etap 2 - W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Oferenta, spełniającego 

warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie 

poniższego kryterium: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów. 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie - wskaźnik C 

1. Cena - 80% 

Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 

Cena najniższa z oferowanych 
P1 =  -------------------------------------------- x 80 =  .................. pkt. 

Cena oferowana przez Oferenta 

2. Gwarancja - 20% 
- Minimalny termin gwarancji 2 lata od daty protokolarnego odbioru przedmiotu 
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zamówienia. 
- Maksymalny termin gwarancji - 5 lat 
 
Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą : 

Ilość lat oferowane przez oferenta 
P2 =  ----------------------------------------------------------- x 20 =  ..............  pkt. 

Ilość lat najdłuższej oferowanej gwarancji 

3. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza wg wzoru: 

C = P1 + P2 

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą 

podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

VIII. Dodatkowe informacje 

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: k.gasiorowska@uksw.edu.pl 

IX. Informacja o rozstrzygnięciu 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

UKSW pod adresem oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie. 

X. Odrzucenie ofert 

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Oferenta z niniejszego postępowania w przypadku: 

1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 

3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

XI. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 

w szczególności w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu 

przewidziany na realizację usługi.. 

XII. Finansowanie: 

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach projektu „UKSW bez barier - Uczelnia dla każdego” realizowanego w ramach III Osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie faktury/rachunku w przypadku 

osoby prowadzącej działalność gospodarczą/firmę. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od 

daty zatwierdzenia protokołu odbioru i złożenia rachunku / faktury przez Wykonawcę. 

XIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1; 
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2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2; 

3. Wzór umowy z Wykonawcą - Załącznik nr 3; 

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań - Załącznik nr 4; 


