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Pro]ekl WspÓłfinansowany Że środków Europejsk]ego FundUsŻu RoŻWo]u ReglonaLnego
w ramach Programu Operacylnego lnnowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE nr OUO2/5.!/2O15
(wraz ze szczególowym opisem przedmiotu zakupu)

Ż dnia 13 lutego 2015 r.

Dotyczące: projektu pt' ,,Utwożenie centrum pomidrcwo-lozliczeniowego dla niektórych sektolów
inlrostrukturolńych ordz dzidłdlności prosumenckiej", nr umowy o dofinansowanie: IJDA-
P O tG, 05, 01.00-00-063/12-03.

Nazwa projektu:,,UtworŻenie centrum pomiarowo_roŻliczeniowego dla niektórych sektoróW
inf la5trukturalnych oraz dŻialalności prosurnenckiej"
Finensowaniei Program Operacyjny lnnowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

CelProjektu:
G1óWnym celem projektu jest skupienie i usprawnienie dŻiałania poszczególnych przedstaWicieli
z sektora ciepła, Wody' gazu ienergii e]ektrycznej wraz Ż otaczającymi instytucjami (naukowymj,
instytucjonalnyrni, administracyjnymi) w ce u utworzenia konkLrrencyjnego i innowacyjnego skupiska
prŻedsiębiorcóW o określonYm profilu' Nadrzędnym ce]em utworŻenia projektu jest Wdrożenie
i śWiadczenie wsparcia d]a:

. operatorówdYstrybuciimedjów

. sprzedaWcóW o.a2 wYtwórców mediów w zakresie pozyskiWania danvch pomiarowvch

' roŻliczenia usług ora2 obslugi odbiorców końcowych, dziaiając Żgodnie Ż uchwalonymi przez
członków Unii Europejskiej, W tym Polski, PAKlETAMl LlBERALlŻAcY]NYMl mającym] za
zadanie Żapewnienie efektywne8o, beŻpiecznego ikonkurencyjne8o rynku dostawców
poszczególnych mediów'

sEKCJA l: zAMAWlAJĄcY

Re8ionalna Izba PrŻemysłowo Hand]owa W G iwicach, ul. Zwycięstwa 36,44 100 Gljwice
NIP: 631-00-24-966
KRS:0000047024
lel 32/23199 79
Fax' 3Ż/23a 96 30

sEKCJA ll: PRZEDMloT zAKuPu - oPls oGóLNY

1. Opis zakupu:
1'1. NaŻwa nadana prŻez Zamawiającego| zakup licencji na system dla uruchomienia centrum

roŻli.żania mediów.
I,2
1.3

Rodzaj Żakupu: licen.ja.
określenie przedmiotu oraz Wielkości lub zakresu zakupu:
PrŻedmiotem zapytania jest wykonanie, dostawa i uruahomienie systemu Rozliczania Mediów
wformie licenaji, zgodnie zopisem zawartym Wdokumencie stanowiącym ,,załącznik L -
szczegó|owy opis przedmiotu zakupu" w ramach projektu pt. ,,UtworŻenie centrum

UtwoiŻenie centrum pomiarowo_f ozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastruktura|nych oraz działalności prosumenckiej'
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Projekl Współ']nansowany ze srodlow E!lope]sl]eg;FUnduszU Rozwo]U Reglonalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraŻ dzialalności
prosumenckiej".

system ma posiadać zaimplementowaną obsługę następujących med]óW:
- energia elektryczna,

pallwo gazowe,
_ ciepło użYtkowe,
- woda,

W ramach systemu Roz iczania Mediów dzialać będą następujące modułyI
. Moduł komunikacYjny
. Modut zarŻądzania odbiorcami ener8i] i ŻasobóW
. ModułWizualiŻacjiikontroli poboruener8iionline
. Modu} alarmowania prŻek.ocŻeń
. Modul raportowania
. Moduł eksportu, importu i dystrybucji danych
. Podsystem ŻarządzaniaŻespolamiob5ługitechnicŻnej
. Podsvstem spr7edaŻy o'in8owej
. Podsystem elektronicznej obsługi klienta
. Moduł archiwiŻacji da nycl'1
. PodsYste.n ko1troIi uprawn'eń

szcŻegółowy opis przedmiotu zakupu stanowiZałącznik nl 1 do niniejsŻego 2apytanja'

2. czy dopuszcza 5ię złoźenie ofertv częściowej: +A(/N E

3. czy dopuszcŻa się Żłożenie oferty Wariantowej: TAVN|E
4' Termin .ealizacji: Podpisanie Umowy Ż Wykonawcą i dostarcŻenie prŻedmiotu nlniejsŻego

zakupu będŻie trwało w okresie od 03 marca 2015 r. do 26 marca 2015 r. (Etap 1), do 29 maja
2015 r. (Etap 2).

5. TrVb proaeduryzakupu: zapytanie ofertowe.

sE(cJA lll: PozosTAŁE lNFoRMAoE (W szczEcÓLNoścl o CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM):

1. opis warunków udziału w procedurze Żakupu:

1'1 W procedurze Żakupu mogą brać udŻiał oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają upraWnienia do wykonywania określonej działa]ności lub cŻynności, jeżeli prŻepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania (Zamawiający nle określa sŻczegółowe8o warunkL]
W tyrn Żakresie),

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Żapewniającej terminowe i Żgodne
z wymaganiami wykonanie dostawy lub usługi ,

c) posiadają niezbędną wiedŻę i doświadcŻenie oraŻ potenc]'ał techniczny, a także dysponują
osobami zdo]nymi do Wykonania dostawy j usługi (opis sposobu oceny spełnienia warunku N
Żostał przedstawiony w pkt' 1'5 i pkt' 1'6 niniejszego zapytania), 
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d)

e)

Projekl współlinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re9ionalnego
w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka

nie zalegają z opłacaniem podatkóW, opłat iskładek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczne
(chyba że uŻyskali prŻewid2iane prawem zwolnienie, odrocŻenle lub lożloźenie na raty
zaległych płatności lub wstrŻymanie w calości wykonania decyzji wlaściwego organu ),

nie może być otwarta ikwidacja ani nie może być ogłoszona upadłość W stosunku do
Oferenta.

WŻór oświadcŻenia stanowi zatączn]k nr 2 do niniejszego Żapytania'

1'2 oferenci biorący udział W procedurŻe zakupu nie mogą być podmiotami powiąŻanymi osobowo
iub kapitałowo z ŻamaWiającym. Przez powiązanja kapitałowe lub osobowe roŻumie s/ę

wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaźnionymi do Żaciągania
zobowiązań W imieniu zamaWiającego lub osobami Wykonującymi W imien]u Zamawiającego
czynności Żwiązane z prŻygotowaniem iprŻeprowadŻeniem procedury wyboru Wykonawcy
a wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu w 5półce jako Wspólnik spółki cywilnej lub 5pó]ki o5obowej;

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

c) pełnieniu funkcji czionka organu nadzorcze8o lub ŻarządŻające8o, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione

wątpliwośc', co do beŻstrońności w wyborze Wykonawcy, W szcze8ólności poŻostawanie w
związku małżeńskirn, W stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w Iinii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocŻnej do dru8iego stopnia lub w stosunku
przysposobienia' opieki ub k-'ćtel''

Wzór ośwaadcŻenia stanowi zalącznik nr 3 do niniejsze8o zapytania'

1'3 W zakresie warUnkL] określonego W pkt. 1'1 lit' a) niniejszego rozd2iału Żapytania, Zamaw]ający
nie określa specjalnych wymogów je8o spełnienia.

1.4 Warunek, o którym mowa w pkt 1'1 it' b) niniejszego roŻdziału zapytania zostanie u2nany Ża

5pelniony' gdy Wykonawca wyl'aze sję' że:

lest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w Żakresie prowadzonej działalnośc związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niź 5 000 000,00 PLN (slownieI pięć milionów
ŻłotYch 00/100)'

1'5 Warunek, o którym mowa w pkt. 1'1 it' c) niniejsze8o roŻdŻialu zapytania Żostanie uŻnany za

spelniony, gdy Wykonawca wykaże, źe W ramach wykonanych lub Wykonywanych dostaw i ustug,

należycie Wykonai/zrealiŻował, w okresie ostatnich 3 lat przed termlnem składania ofert, a ]eźeli
okres prowadzenia d2iałalności jest krótszy _ w tym okresie, co najmn]ejI

a) projekt po e8ający na dostawie iwdroźeniu systemu informatyczne8o Ża kwotę co najmniej
7 000 000 PLN brutto.

b) projekt informatycŻny polegający na dostaWie i wdroźeniu systemu rozliczeniowe8o Ża kwotę
co najmniej 3 000 000 PLN brutto.

c) projekt informatYczny polegający na dostawie i Wdrożeniu systemu opartego o platformę
komunikacyjną Ża kwotę co najmniej 1 000 000 PLN brutto'

d) projekt infolmatyczny polegający na dostawie i wdrożeniu lub utrzymanau, rozwoju lub
modvfikacii systemu realiŻującego funkcję zarządzania zasobami sieciowymj za kwotę co
najmniej 1 000 000 PLN brutto.

,,lJtwolŻenie centa!m pomiarowo-rozliczgniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz dŻiałalności plosumenckiejrq
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w ramach Program! Operacyjnego tnnowacyjna Gospodarka

Zamawiają.y u2na warunek Ża spełniony, gdy oferent przedstaWi wykonanie WsŻystkich wyżej
Wymienionych dostaW i ustu8, od pkt' a) do d), W ramach jedne8o projektu lub kilku projektóW,
jeżeli W ich ramach zostały Wykonane wszystkie W/W dostawy i usiugi' Zamawiający Żastrzega
sobie możliwość przed podpisaniem umowy, pod rygorem odrzucenia oferty, prawo do
zweryfikowania projektów wymienionych W załączniku nr 10 do niniejsŻeso zapytania W formie
przedstawjenia dokumentów potwierdza jącYch wykonanie usług np'I listy referencyjne,
protokoły odbioru, poświadcŻenia'

1'6 Warunek, o którym mowa W pkt ' 1.1 lit. c) niniejszego roŻdŻialu zapytania Żostanie uznany Ża

spełniony, gdy oferent Wykaże, że dysponu]'e osobami zdo]nymj do realiŻacji zamóWienia, t]'
o5obami spełniającymi następujące rrinimalne Wymagania, WchodŻącymi W skład zespoiu
projektowego oferenta:

a) Kierownik Zespołu oferenta odpowiadający ze strony oferenta za nadŻór nad prawidłową
realjŻacją przedmiotu 2amówienia, posiadający znajorność najlepsŻych praktYk WŻakresie
za(ządzania projektami _ potwierdzoną certyfikatem potwierdzającym posiadaną WiedŻę
Ż Żakresu metodyki za.ządzania projektami Prince2 lub innej róWnowaźnej oraz ponad 5
letnie dośWiadcŻenje W prowadzeniu projektów, potwierdŻone pełnieniem funkcji Kierownika
Prol'ektu przy realiŻacl'i co najmnjej dwóch zakończonych projektóW informatycznych każdy
o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto (stownie: pięć mi]ionóW Żłotych 00/100).

b) Analityk biznesowy - minimum jedna osoba posiadająca wiedŻę specjalistycŻną
w WykonywaniL] analizy wymagań oraz modelowania procesów biznesowych,
udokumentowaną certyfikatem z zagadnień ana]iŻy biznesoWej, ŻafŻądza-:Ja Wymaganlami
(np. Certified Professional for Requjrement Engeneerjng).

c) Konsultant systemowy (Architekt rozwiązań) - minimum 3 o5oby posiadające wiedzę
i dośWiadczenie w Żakresie projektowania architekturY systemóW informatycŻnych,
potwierdŻoną certyfikatem Producenta W Żakresie oferoWanej prŻez oferenta technologii'

d) Wdrożeniowiec (Programista) _ minimum 3 osoby posiadające wiedzę specjaljstyczną
w za kres ie prog ra mowa n ia/p roje ktowa n ia/two rze n ia/dostosoWyWa n ia ko m pon e ntóW

systemów informatycŻnych potwierdzoną posiadaniem certyfikatu producenta W zakresie

znajo m ości języka oprogramoWania oferoWanego przez WykonaWcę'
e) Tester (specjalista ds- jakości) - minimum jedna osoba - posiadająca dośWiadcŻenie

w stosowaniu metod lestowal:a op/ogramowania.

W5kaŻane w Wykazie osoby mogą pelnić co najwyżej 2 funkcje W projekcie'

Zamawiający zastrzega sobie moż iwość pr2ed podpisaniem umowy, pod rygorem odrŻucenia

oferty, praWo do ŻWeryfikowania deklarowanych przez oferenta posiadanych certYfikatóW przeŻ

WskaŻane W WykaŻie osoby zdo ne do realiŻacjiŻamóWienia'

1'7 W przypadku Żłoźenia prŻez oferenta dokumentów zawierających Wartości W innych Wa utach niż
polska, Wartości Wyrażone W innych Walutach Żostaną przeliczone przez oferenta Wg średniego
kursu walut obcych Narodowego Banku Polskjego aktualnego na dzień publikacji Źapytanja
ofertowego na stronie www Zamawiającego' W sytuacji gdv zapvtanie ofertowe zostanie

śn
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Projeki współfinansowany ze ślodków Europejskiego Funduszu RozwojU Reg]onalnego

w rarnach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
opublikowane W dniu, w którym nie są publikowane kursy walut obcych prŻez Narodowy Bank
Polski, Wykonawca przyjmuje do prŻeliczeń średni kurs Walut obcych Narodowego Banku
Po15kiego z najbliższe8o dnia, następującego po dniu pub]ikacji zapYtania ofertowe8o, W którym
Narodowy Bank Po]ski opubiikuje średnle kursy Walut obcych'

1'8 Zamawiający dokona oceny 5pełniania przez oferentów WarunkóW określonych w zapytaniu
metodą,,spełnia'''nie spełnia" na podstawie ośWiadczeń idokumentóW określonych w pkt' 11'
Złoźenie przeŻ oferenta niepraWdŻiwych informacji, rnających wplyw na wynik rozstrzygnięcia
zapytania ofertowego lub mo8ących mieć WpĘW na Wynik rozstrŻygnięcia Żapytania ofertowego,
spowoduje wykluczenie Oferenta.

1'9 ZamaWiający Żastrzega sobie prawo do powołania nieza eźnego eksperta, który udzie]i wsparcia
podczas oceny zawartości merytorycŻnej Żłożonych ofert.

2. Termin realizacji przedmiotu Żamówienia:
2.1 WYkonawca zrealizuje całość przedmiotu ŻamóWienia w terminje do dnia 29.o5'2o15 r'

PrŻedmiot Żamówienia Żostanie zrealizowany w dwóch etapachI
. Etap 1 - obejmuje Wdrożenie moduiu komunikacyjnego oraŻ dostawę i instalację

oprogramowania baŻodanowego oraz narŻędŻiowego do dnia 26.03.2015 r'
. Etap 2 - obejmuje lnstalację pozostałych komponentóW systemu, prŻeprowadŻenie

instruktażu oraz odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia do 29.o5.2015 r.

3. Wadium:
3'1 Ustala się wadium W wysokości 100 000,00 PLN brutto (słownie:stotysjęcyŻłotych oo/1oo)'
3.2 oferenai Wnoszą Wadium przed uptywem terminu skladania ofert Wyłącznie przelewem na

rachunek bankowy zamawiającego numer 07 8457 0oo8 2oo8 0053 4273 ooo1 prowadzonv
przez Bank spółdzie]czy w Gliwicach Ż dopiskiem W tytule prŻe]ewu ,,Wadium dla Żapytania
afertowe9o n( 0L/02/5.1/201,5" .

3'3 Za termin Wniesienia Wadjum zostanie przy]'ęty termin uznania rachunku Zamawiającego' Do
oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium' oferta oferenta, który nie złoźYt
W określonym terminie wadium, nie będŻie brana pod uwagę przy wyborŻe-

3'4 zamawiający zatlzyma wadium jeźelij
a' oferent, którego ofeńa została wybrana, odmawia podpisan]a umowy na warunkach

określonych w ofercie lub beŻpodstaWnie nie stawia się do podpisania umowy w terminie
określonym przeŻ ZamaWiającego,

b' 2aWarcie umowy staio się niemożliwe z powodu prŻycŻyn leżących po stronie oferenta'
3'5 ZamaWiający 2wróci Wadium Wszystkim oferentom, Ż Wyjątkiem WykonaWcy, którego oferta

zostata Wybrana jako najkorŻystniejsza, W terminie do trzech dni roboczych po podpisaniu
pr o!o\o'u wyboru oferry najkorTystniejszej.

3'6 Wykonawcy, którego oferta Żostała wybrana jako najkorzystniejsŻa, Zamawiający ŻwróciWadiLlm
W terminie po Wniesieniu zabeŻpieczenia na]eżyte8o wykonania umowy w terminie do 18 marca
2015 r', Ż zastrzeżeniem postanowień pkt 3.4'

4. WymaBania dotycząae nal€żytego Żabeżpiecznia Umowy:
4'1 Wysokość ŻabezpiecŻenia należyte8o WYkonania Umowy.

Zamawiający ustala Żabezpieczenie należytego wYkonania Umowy Żawartej w wyniku procedury
zapytania ofertowego W wysokości 5% ceny brutto podanej W ofercie Wykonawcy'

Klcster
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona nego
w ramach Programu Operacylnego lnnowacyjna Gospodarka

4'2 wybrany Wykonawca ŻobowiąŻany ]'est wnieść przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie
należyte8o Wykonania Umowy W Wysokoścj ustalonejw pkt.4'1.

5. Forma zabezpiecŻenia należyte8o wykonania umowy:
5'1 zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wedłu8 wyboru Wykonawcy

W jednej lub w kilku następL]jących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowYch lub poręczeniach spóldzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

Ż tym że ŻobowiąŻanie kasyjest Żawsze ŻoboWiąŻaniem pieniężnym;
3) Bwarancjachbankowych;
4) BWarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udŻielanYch p.zeŻ podmioty, o których mowa w art' 6 b ust' 5 pkt 2 ustawy

Ż dnia 9listopada 2000 r' o utworŻeniu Polskiej Agencji RoŻWoju PrŻedsiębiolczości (t.j' Dz.
U. z 2007 r. N( 42, poz. 27Sl.

5'2 Zabezpieczenie wnosŻone W pieniądŻu Wykonawca wplaci przelewem na WskazanY prŻeŻ

Zamawiające8o w pkt. 3.2 rachunek bankowy'
5'3 W przYpadku Wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić Żgodę na

za iczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenla,
5.4 ]eżeli zabeżpiecŻenie wniesiono W pieniądzu, Zamawiający prŻechowuje ]e na nie_

oprocentowanym rachunku bankowym' Zamawiający zWróci ŻabezpiecŻenie wnieslone na
rachunek bankowy WykonaW€y W terminie do 30 czerwca 2015 r'-

5'5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta Żostała wybrana, nie Wnjesie zabeŻpieczenia naleźytego
Wykonania Umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniej52ą ofertę spośród pozostałych
ofeń.

6. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny
znacŻen;e

procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrŻymać ofeńa za kryterium

Wartość merytoryczna o{erty (Wm) 45 o/. 45 Punktów

cena (c) ss o/. 55 Punktów

7.sposób ocenY ofeń:
'l-1 Za ofertę oferent może maksymalnie otrzymać 100 punktów' ostateczna ocena zostanie

WylicŻona na podstawie Wzoru: P(c)+P(Wm), gdŻie P(c) o2nacŻa ocenę ceny oferty,
a P{Wm)oznacza ocenę wartości merytorycznej oferty.

7'2 Krvterium - Wartość mervtorvczna ofertv (Wm); zamaWiający przYzna oferentowi male punkty
dokonując oceny opisu wybranych 7 komponentów/grup wymagań na podstawie przedłożonej
prŻeŻ oferenta ,,Koncepcji rea iŻacji przedmiotu zamówienia'' (Żawartej W Załączniku nr 8
niniejszego Żapytania). sposób punktacji został ŻaWarty w ZałącŻnik!r nr 9,,opis 5posobu
punktacji Wartości merytorycznej oferty''. Maksymalna jiczba małych punktów, które może

,,Utwożenie contrum pomiarowo_lozliczeniowego
dla niektórych 9ektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckioj'
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w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
otrŻymać ofeńa 2a ocenę wartoścj merytorycznej Wyma8ań wynosi od 0 do 32 punktów

i zostanie przelicŻona na wartości P(Wm)w8' następującego WŻoru'

gdziel
P(Wm)- liczba punktów przyznanvch oferentowi za wartość merytorycŻną oferty'

'malychpLrnktow 
- suma małych punktów przyŻnana na podstawie opisu 7 komponentów /

grup wymagań.

7'3 KMerium - cena {c): Maksymalną liczbę punktóW (55) otrzyma oferent, który .aproponuje
najniż52ą cenę brutto' Natomiast pozostali oferenci otrŻymają odpowiednio mniejs2ą licŻbę
punktóW zgodnie Ż pon]żsŻym wzolemI

PIC)= ('N ) * 55' ' 'coB

gdzie:

P{c) - ]icrba punktów prŻyznanych oferentowi 2a zaoferowaną cenę

c\- najniźsza Żaoferowana cena W procedurze zakupu

CoB-cena zaoferowana w ofercie badanej

8. sposób wykonania iodbioru dostaw:
8'1 odbiór dostawv sprzetu/usług/towaróVwartości nieńaterialnych l prawnych odbędzie się na

podstawie protokołów odbioru do Umowy z Wykonawcą'
8.2 Płatności ŻWiązane ż zakończeniem Wykonywanych prac będą regulowane

w terminie do 30 dni od datv Wvkonania usługi/dostarczenia towarów Ża posŻczególne etapy

rea|izacji oGŻ wystawienia faktury na podstaWie podpisanego prŻeŻ Zamawiającego bez

zastrŻeżeń protokolu odbioru'
8'3 Wykonawca zoboWiąŻany jest do stosowania W trakcie calej procedury zakupu ŻapisóW

Przewodnika w Żakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu operacyjne8o
lnnowacyjna Gospodarka, 2007'zo13 dla Beneficjentów i lnstytucji 2aangażowanych we

Wdrażanie Programu dostępnego na stronie WwW.parp'8ov'pl lub w siedzibie Zamawiającego-

9. lnne istotne warunki:
9'1 Ziożona ofeńa Wiąże oferenta prŻez 30 dni lic2ąc od dnia wskazanego w niniejszYm zapytaniu

ofertowvm jako termin 5kładania ofert'

9'2 Z oferentem, którego oferta będzie najkorŻystniejsza (tj' otrzyma najwyższą licŻbę punktóW), po

wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa.

W umowie przY ]e] zawieraniu zostanle określona cena wykonanla dostawy

sprzętu/usłu&/towarów/wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ceną podaną prŻeŻ Ę
Wykonawcę w wybranej przez zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do 
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Projek1 współfinansowany ze środkóW Europejskiego Funduszu RozwojU Regionalnego

w rarnach Programu Operacyjnego lrnowacylna Gospodarka
Żapłaty Wykonawcy wynagrodŻenja Wg ceny Wynikającej Ż Wybranej oferty, wyłącznie za
faktycznie Wykonane dostawy sprzętu/usiug/toWarów/ Wańości niernaterialnych i praWnych'

10. sposób prŻygotowania ofert, termin i mieisce złożenia ofeńyi
10'1 ofertę (pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznanja) sporządzić na eży na załącŻonym

druku Formularza ofertowego, W języku po]skim, w formie pisemnej. ofertę należy zlożyć
W Żamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią oferenta, na której naieźy umiescic napi5i
,,odpowiedź na zapytanie ofertowe nr o!lo2l5.1|20r5 z dnia 13 lut€8o 2015 r. W ramach
pro)ektu ,,Utworzenie centrum pomjarowo lozliczeniowego dlo niektórych sektorów
i nfrastruktu ral nych oloz dz iałol ności prcsu menckiej".

10'2 oferta powlnna być podpisana prŻez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), Żgodnie
Ż zasadami repreŻentacji danego oferenta' WsŻystkie załącŻniki do oferty powinny być
załącŻone W oryginale lub kopii pośWiadczonej Ża Żgodność z oryginałem prŻez osobę lub osoby
reprezentujące oferenta' Uprawnienie do repre2entacji oferenta powinno Wyn]kać
Ż Żatączonych do ofertY dokL]mentóW, W sŻcŻególności z odpowiedniego zaśWiadczenia o Wpisie
do właściwej ewidencji lub rejestru, ewentua]nie także pełnomocnictwa' oferty nie spetnjające
wymogóW określonych W niniejszym punkcie będą poŻostaWione beŻ roŻpoŻnania

10'3 ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Regiona]na lzba PrŻemysłowo_
Handlowa W Gliwicach, u' Zwycięstwa 36,44_100 Gljwice ]ub Żłożyć osobiście W siedŻibie
Zamawiającego prŻy ul' Zwycięstwa 36,44_100 GIiwiae, w sekretariacie' RoŻpatrywane będą
jedynie oferty doręczone osobiście na podstaWie protokołu przekaŻania odpowjedzi na

zapytanie ofertowe WraŻ Ż Żałącznikaml (WŻór stanowi ZałącŻnik nr 5) lub przeŻ operatora
pocztowe8o przed upływem terminu składania ofert okreś]onego w niniejsŻym zapytaniu
oIellowym' nieza eźnie od dary nadania'

10'4 Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2015 r. do godŻiny 12.00. oferty złoŹone po terminie
ich składania zostaną odesłane do oferentów bez otwierania'

10'5 Wszelkie dokumenty ] jnformacje składane w procedurŻe zakupu powinny być sporządzone
wjęzyku polskim (sporŻądŻone W innym jęŻyku nie będą brane pod uwagę)' oferty
przy8otowywane iskładane są na kosŻt oferenta'

10'6 Niniejsze zapytanie ofertowe 2amieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego
Www'riph'com'p] oraz projektu WWW.klaster'riph'com.pl, jak również umiesŻczone w Tniejscu
pUblicŻnie dosteonym w s'ed7|ble lamaWiające8o'

10'7 W trakcie procedury zakupu, do jej zakończenia roŻumianego jako zawarcie umowy
z oferentem, który Żłoźył najkorŻystniejsŻą ofertę, WsŻe kie ośWiadcŻenia, 2apytania,
Wyjaśnienia, wnioski i ŻaWiadomienia (z Wyjątkiem oferty i umowy) ZamaWiającego ub
oferentów mogą być przekazYwane drogą e]ektroniczną ub faksem, chyba, źe Zamawiający
wdanym konkretnym przypadku będŻie Wymagał zachowania innej formy komunikacji'
ZamaWiający wskaŻuje do komunikacji Ż ZamaWiającym następujący adres e_mail:
oferty@riph.com.pl oraz te|. +48 3233137 27 od poniedziałku do piątku W godz. 9:00 do 13:00
ataz fax.32238 95 30. Adres e mai, nr telefonu oraz faksu do komunikacji z Oferentem
oferent wskazuje w składanej prŻeŻ siebie ofercie-

10'8 oferent może złożyć wniosek o Wyjaśnienie treści niniejsŻego Żapytania ofertowego' Wniosek
oferenta o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będŻje ro2poznany przeŻ

Zamawiającego do dwóch dni roboczych, prŻy cŻym Wniosek taki może być zlożany plzez
oferenta zamawjającemu nie później niż na dwa dni robocze prŻed dniem składania ofert
(wnioski 2łożone po terminie będą poŻostawjone beŻ roŻpoŻnania)' Wyjaśnienia treści
niniejszego Żapvtania ofertowego zostaną zamjeszcŻone na stronie internetowej

00

rll , utworŻenie centrum pomialowo-lozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastruktura|nych oraz działalności prosumenckiej" (
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Projekt Wspołfinansowany ze ŚrodkóW Europejskiego FL]nduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego hnowacyjna Gospodarka
zamawiającego wWW'riph'com'pI ora2 projektu www'klaster.riph.com.pl oraŻ w mlelscu
pJo'icŻnie do5tępny'n w siedzibie Za.nawiającego'

10'9 Zamawiający zastrzega 5obie prawo 2miany warunkóW określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym lub unieważnien]a procedury Żakupu W kaźdym cŻasie ibez konieczności
uŻasadnienia' o powyższym zamawiający Żawiadomi poprŻez swoją stronę jnternetową

www.riph.corn.pl oraz pro]ektu WwW'klaster.riph.com'pl oraz w miejscu publicznie dostępnym
WsiedŻibie zamawiającego' W przypadku wprowadŻenia ww. zmian Zamawiający może
oznaczyć inny te.min składanja ofert'

10'10Zamawiającv nie prŻewiduje dla oferentów środków odwoławczych od roŻstrzyBnięcja
zamawiającego podejmowanych w ramach procedury zakupu'

10'11zamawiający zastrŻega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) procedury zakupu bez
dokonywania Wyboru którejkolWjek ze Żłożonvch ofert, beŻ podawania przYczYn 

'

10'12 Procedura roŻstrŻy8nięcja zapytania ofertowe8o będzie przebiegac dwuetapowo:
a} Etap 1 - dnia 2 marca 2015 l. godzina 12:15 - otwarcie ofeń

BeŻpośrednio przed otwarciem ofeń zamaWiający poda kwotę, jaką zamierza
plzezńaczyć na sfinansowanie Żakupu' otwalcie ofeł jest jawne. otwarcia dokona
Komisja PrŻetargowa w sali konferencyjnej małej/dużej (w 2aleźnościod dostępności)
w 5 edzibie ZamaWiającego'

b) Etap 2 - dnia 4 marca 2015 r. godzina 12:00 - RoŻstrżygnięaie procedury zapYtania
ofertowe8o
RoŻstrzy8nięcja procedury dokona Komisja Przetargowa W sali konferencyjnej
małej/duźej (w zaleźności od dostępności) w siedzibie zamawiające8o w oparciu
osumę Żdobytych punktów przeŻ każdego oferenta W procedurze ocenY ofert
zgodnie z Żałożonymi kryteriami (pkt. 7 niniejszego Żapytania ofertowegol'

11. WykaŻ wymaBanych oświadczeń idokumentów potwierdzającYch spełnienie warunków udŻiału
w procedurze zakupu przez wykonawaów oraŻ innyah dokumentów:

11' 1 Zamawiający Wymaga od oferenta pr2edstawienia wraz Ż ofertą następujących dokumentów:
a) aktualny odpis z Właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziala ności

gospodarcŻej, jeźe{i odrębne prŻepisy wymagają Wpi5u do rejestru lub eWidencji,
wystawiony nie później niż na 5 m]esięcy przed upływem terminu składanja ofert' oferent
Widniejący w internetowej bazie danych (rajowego Rejestru sądowe8o lub W centralnej
EWidencji i informacjl o dziatalności Gospodarczej nie jest zobligowany do skladania
w/w dokumentów.

b) oświadczenie o spełnieniu Warunków procedury zakupu (wzór stanowi ZalącŻnik nr 2 do
n'niejszego zapytania).

c) ośWiadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór stanowizałącznik nr 3 do
niniejsze8o zapytania).

d) oświadczenie o terminie związania ztoźoną ofertą (wŻór stanowi załąc2nik nr 6 do
niniejsze8o Żapytania).

e) FormularŻ Potwierdzenia realizacjiwymagań Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego zapytania).

f) FormularŻ Koncepcji reali2acji przedmiotu Żakup! (WŻór stanowi Załącznik nr 8 do
niniejszego Żapytania)'

g) WykaŻ osób, które będą ucŻestniczyć w Wykonywaniu ŻamóWienia, w szcze8ólności
odpowiedz]alnych za śWiadcŻenie usług, kontrolę zamówienia, a jakości wraz Ż informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych idoświadczenia nieŻbędnych do wvkonania także
Żakresu wykonywanych przeŻ n]e czynnośc], sporządzony wedlug wŻorlr stanowiące8o

!l ,,Utworzenie centrum pomiarcwo-rozliczeniowego
dla nlektórych 5ektorów inflastrukturalnych oraz działalności plosumenckiej"

Biulo Pro]ek|u Regionaha lzba P.Ż€mysłowo'Handlowa w n rrą'. //- Żwycęslwa 36 44_roo Gl'wce lel -4a\2]3'j/2?'a,s4832238ą63o/2')
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załącŻnik 9 ,,wzóf Formu]arŻa WykaŻ osób ucŻestnicŻących w realiŻac]'i Żakupu,,, które będą
Wykonywać Żamówienie lUb będą ucŻestnicŻyć w Wykonywaniu Żamówienia'

h) Wykaz Żamówień zrealizowanych przez oferenta, sporŻądŻony Według WŻoru stanowiącego
zalącznik ff 10 ,,wzól Formularza Wykaz zamóWień Żrealizowanych prŻez oferenta'

i) opłacona polisa (potwierdzona Ża Żgodność Ż oryginałem kserokopia polisy oraŻ dokument
potwierdzający jej opłacenie), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdŻający, źe
oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 2akresie prowadŻonej
dzialalności związanej Ż przedmjotem Żapytania ofertowego - W ce]u Wyka2ania spełniania
warunku, które8o opis został zamiesŻcŻony w pkt. 1.4) niniejsŻego zapytania'

11'2 ]eże]i oferent ma 5ied2ibę poŻa terytoriurn RŻeczypospo/itej PoIskiej, Żamiast dokumentóW,
o których mowa w sekcji illW punkcie 11.1.
a) W punkcie 11.1. podpunkt a - skiada dokumenty lub dokumenty wystawjone

w kraju, w którym ma siedŻjbę lub miejsce zamiesŻkania, Wystawjone nie później niż 6
miesięcy prŻed upływem terminu składania ofert, potwierdzając, źe nie otwarto jego
l;kwidaclr a. nie oglosTono .lpad,os(i,

b) Jeżelj W kraju, W którym oferent rna siedŻibę lub miejsce Żamieszkania, nie Wydaje się
dokumentów, o których mowa W pkt' 11'2 a) powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym ośWiadcŻen]e' W którym określa 5ię także osoby uprawnione do repreŻentacji
oferenta, Żlożone prŻed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorŻądu Żawodowego lub gospodarczego kraju, w którym oferent ma siedŻibę lub
mie]'sce 2amiesŻkanja, lL]b prŻed notariuszem' ośWiadcŻenie Wjnno być Żłożone nle poznle]
njż 6 miesięcy prŻed uplywem terminu składania ofert'

11'3 lnne dokumenty, które należy Żłożyć Wraz z ofertą:
a) Pełnomocnictwo (W ory8nale bądź notaria]nie pośWiadczonej kopij) d]a osoby/osób

podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania ŻobowiąŻań W imienju oferenta
składającego ofertę, gdy praWo do podpisania oferty nie wynika z innych dokUmentów do
niej Żałąc2onych'

11'4 Pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdŻiale, mogą być składane zaróWno
Woryginale, jak iodpisach lub kopiach pośWiadcŻonych za Żgodność z oryginałem przeŻ
oferenta' oferty nie spelniające wymogów określonych W n niejsŻym ro2d2iale będą
po2ostawione bez ro2poŻnania.

12. Poprawianie omyl€k w treści ofertyi
12'] ZamaWia,ący poplaw wtek9c e ofelty'

a) ocŻyWiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyiki rachunkowe, Ż uwŻględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
niezwłocznje zaWiadamiając o tyrn oferenta, którego ofel.ta została poprawiona'

Dait

Prezes lzby /Dyrektor Programowy
,'WiktÓr Pawlik

utwożenie centrum pomiarowo_rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej"

ł)\
Kloster
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1. za|ącznik nl 1_sŻczeeólowvop]5 prŻedm]otU Żakupu'

2' zalą.zniknr 2-|\zór oświadczenia o spełńien]u V/arunków Żakupu'

3' zalącŻnik nr 3 - wzól ośWiadcŻen]a o braku powiązań po stronie ofereńta;

4' załączn]knr4 wzór Form!brza ofertowe8o'

s' żał+znlk m s-wzor protokoiu prŻekazania o5obistego odpoWiedzi na zapyta nie ofertowe wraŻ z zalączńikamij

6. zaiącznik nr 6 - wzór ośw]adczenia o terminie zwiąŻania Żłożoną ofertą'

1 zalącznikff7 -wzólFormularŻa Potw]erduen]a rea lizacjl vtryma8a ń zamawiającego'

8' ZalącŻnik nr8'Wzór Form!]aEa Koncepcja lerlżacj] przedmiotu zakupu'

9' zal;cznik nr 9 -wzór Fornu arua Wykaz osób uczestnicŻących w realizac]i zakupu

10. zatączn]knr 1o-w!ór Formulaża WykaŻ zamówień urealizowanych prŻez ofereńta

11' załącznik nl11 opiŚspo5obU pu n ktacji Waltości meryto rycznej oferty

12' załącznik nr 12 _slown]k skrótów iterm]nów

13. Żalączniknr13 _ opis lnfrastruktury sprzętowej zamawiające8o

14. Żalącznik nr 14-Wzól umolw
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,,Utworzenie centrum pomiarowo_rozliczeniowego

dla niektórych sektorów infrastruktumlnych oraz działalności prosumenckiej''

Bluro Plo]eńlu'Re96n. 'a 
lŻba Pżenyslowo_Hano osa w Glis'c;_cłl

Ul zwvciestlva 36 4d_Ioo Gliwce le : +Ąa3233137 21 'aks' +18 32 238 96 30'
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