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(postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty okreśłonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.)

(?usługa/ )

Świadczenie usług serwisowych w zakresie naprawy sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu
Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku i podległych placówek terenowych.

Nazwa i adres Zamawiającego: Kasa Rolniczcgo Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku, ul. Legionowa 18.
Opis przedmiotu zamówienia:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono
za%cznik do ogłoszenia,

2) warunki gwarancji: zgodnie z warunkami umowy, stanowiący za%cznik do ogłoszenia,
3) warunki płatności: przelew na wskazany numer bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni licząc

od dnia dostarczenia Zamawiającemq poprawnie wystawionej faktury VAT wraz
z podpisanym protokołem wykonania naprawy i do%czoną kserokopią faktury o której mowa
w § 4 ust. 4 we wzorze umowy,

4) warunki uslugi (miejsce): szczegółowe warunki i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
określono we wzorze umowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia.

3. Wymagania:
1 / O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagan w tym zakresie.

1.

2.
umowy stanowiącywe wzorze

b) posiadają niez%dną wiedzę i doświadczenie;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżelź Wykonawca wykaże, że w okresźe ostatnźch trzech lat
przed up%em terminu składanźa ofert, a jeżelj okres prowadzenia dzźałalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonaUwykonuje należycie co najmniej jedną usługę napraw sprzętu
komputerowego, która spełnia ponUsze warunki:

- przedmiot usług obejmowaUobejmuje co najnmiej 100 zestawów komputerowych
(składających się minimum ź jednostkj centralnej (stacjź), monitora, klawiatury
i myszy) w jednym roku kalendarżowym,
wartość netto usług wynosiła/wynosj co najnmiej 30000,00 zł netto (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych) w ciągu roku kalendarzowego.

Wykonmca potwierdzi ten fakt mżej wymiemonymi dokumentami.'
poświadczenie,
oświadczenźe Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stame uzyskać ww. pośwźadczenźa.

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca powinien wykazać przedmiot usługi, daty
wykonania ź podmioty, na rzecz których psługi zostap wykonane, wartość netto usługi wraz z
załączeniem dowodów, czy zostMy wykonane lub S4 wykonywane należycie
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia).



Zamawiający żąda wskazama w wykazie (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia) Ęlko usług, które
odpowiadają stawianym wymogom w pkt. 3.b, wraz ze złozeniem poświadczeń, które doĘczą
tych usług.

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zam«miający nie określa szczegółowo wymagań w tym zakresie.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w tym zakresie.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.

5. Kryteria oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1 ) Zamawiający oceni i porówna oferty, złożone przez Wykonawców.
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

i l Znaczente procentowe i Maksymalna ilość punktów, jakie może
kryterium i otrzymać oferta za dane kryterium lKryterium oceny

Cena brutto oferty (Kc) 95% 95

t i l
3) Kryterium ,,cena brutto" (Kc) zostanie ocenione w skali punktowej do 95 punktów. Punkty zostaną

wyliczone według następującego wzoru.

Kryterium społeczne (Ks) 5oA 5 l

najniższa cena przedstawiona w ofertach
Wartość w punktach oferowanej ceny brutto = x95

cena oferowana w ocenianej ofercie
Kryterium społeczne (Ks) stanowi liczba pracowników będących osobami niepełnosprawnymi
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudnionych u Wykonawcy w działalności operacyjnej
Wykonawcy na umovve; o pracę według stanu na 30.07.2017 roku - waga 5% zostanie ocenione w skali
punktowej do 5 punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:

liczba pracowników Wykonawcy, %dącymi osobami
niepełnosprawnymi, zatrudnionych w działalności
operacyjnej Wykonawcy na umowę o pracę, według
stanu na 30.07.2017 r. wynikająca z oferty badanej

Wartość w punktach kryterium społeczne = --------------------------------------------------------------- x 5
największa liczba pracowników Wykonawcy,
będącymi osobami niepełnosprawnymi,
zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy
na umowę o pracę, według stanu na 30.07.2017 r.
wynikająca z ofert, podlegających ocenie.

Przez działalność operacyjną Zamawiający rozun'iie działalność Wykonawcy?związaną z przedmiotem
zamówienia w zakresie napraw sprzętu komputerowego.

Osoba niepełnosprawna - oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późń. zm.). Status niepełnoprawnego, określony jest



posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydanym
przez lekarza uprawnionej do tego instytucji lub osoby w rozumieniu Rozporządzenia Komisji
Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 il08 Traktatu.

4) Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Zamawiający za kryterium społeczne (Ks) nie udzieli punktów Wykonawcy, który w ofercie

zaznaczy, że nie zatrudnia na dzień 30.07.2017 r. osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę.
6) Na potwierdzenie spełnienia kryterium społecznego Wykonawca złoży oświadczenie zawarte

w formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego ofeita odpowiada wszystkim wymaganiom

okreslonym w zapytaniu ofertowym oraz uzyska najwyższą licz% punktów obliczoną według
poniŻszego wzoru:

S= Kc + Ks

S- suma punktów uzyskana przez Wykonawcę w dwóch kryteriach oceny ofert;
Kc- liczba punktów uzyskana przez wykonawcę w kryterium ,,ceny";
Ks- liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium ,,społecznym".

8) W przypadku gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i bilans kryterium
społecznego, za ofertę korzystniejsz.ą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą
ceną.

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin skladania ofeit:

1) Oferta wraz ze wszystkimi za%cznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona
w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania.
Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napis:

,,Oferta na świadczenie usług serwisowych w zakresie naprawy sprzętu komputerowego.
Nie otwierać przed godziną 14.00 dnia 18 sierpnia 2017 roku.?

2) Ofertę należy złożyc w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku (15-099)
przy ul. Legionowej 18 w sekretariacie OR KRUS na I piętrze budynku lub wysłać za
pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 18.08.2017 r. do godz. 14.00. W przypadku ofert
wysłanych za pośrednictwem poczty - decyduje data i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego. Godziny pracy sekretariatu OR KRUS: 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

3) Do ofeity muszą by: dołączone nas%pujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany forrnularz oferty;
b) podpisany wzór umowy;
c) wykaz usług.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
przedłoży polisę ubezpieczenia od deliktowo-kontraktowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwo% min. 10 000 złotych.

7.

8.
Termin związania ofertą wynosi 30 dnia od terminu wskazanego w pkt. 6.
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załaczniki:
- za%cznik nr l formularz oferty,
- załącznik nr 2 wykaz ushug,
- załącznik nr 3 wzór umowy.
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