Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Piła, 15.09.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot: „Ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania”.
Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
Adres: ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
Tel/Faks: 67-215-27-90
NIP: 764-224-33-92
Email: biuro@sgipn.pl
Strona internetowa: www.sgipn.pl
I. Wprowadzenie
1. Zamawiający działa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - postępowanie o
wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania przyczyny.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania zakupionego
w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków,
Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła” i przeznaczonego dla Beneficjentów
ostatecznych projektu”.
2.

Zakres ubezpieczenia
„Ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko,
Miasteczko Krajeńskie, Piła” i przeznaczonego dla Beneficjentów ostatecznych projektu”
od wszystkich ryzyk.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego,
niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonych
(Beneficjentów ostatecznych) zdarzeń losowych. W szczególności ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:
 działania pracowników, beneficjentów ostatecznych w szczególności niewłaściwe
używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze, jak również działania osób
trzecich,
 działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku
powietrznego,
 działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych,
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deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z
urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,
 wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się
po okresie gwarancji (rękojmi),
 wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,
 kradzieży z włamaniem, rabunku,
 katastrof budowlanych, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek
zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.
 zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych
parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),
 bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk
pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.,
Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować także następujące koszty dodatkowe,
powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym:
 zabezpieczenia mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia szkodą,
 akcji ratowniczej mającej na celu ograniczenie rozmiaru szkody,
 pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne, a także koszty
transportu ekspresowego sprzętu i części na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przejazdów techników i ekspertów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 sprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Dodatkowo ustala się w przypadku sprzętów przenośnych, iż w przypadku kradzieży z
włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdów Beneficjentów ostatecznych,
Ubezpieczyciel odpowiada wtedy, gdy:
 pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
 w trakcie postoju lub podczas transportu, gdy pojazd został prawidłowo zamknięty
na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system
alarmowy (jeżeli pojazd został wyposażony w taki system),
 sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz lub jego widoczność
jest znacznie ograniczona, np. w bagażniku.
Franszyza integralna 50,00 zł netto.
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W zakres zamówienia wchodzi ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania zgodnie z
poniższym zestawieniem:
1.

Zestaw komputerowy dla gospodarstw domowych – 72 szt.: komputer stacjonarny, monitor,
klawiatura, myszka
Producent komputera: ASUS
Model komputera: BP1AF
Producent systemu operacyjnego: Microsoft
Nazwa i wersja systemu operacyjnego: Windows 8.1 Pro 64-bit PL z licencjami Rental Rights.
Producent monitora: DELL
Model monitora: P2214H

2.

Laptop dla gospodarstw domowych – 47 szt.
Producent laptopa: ASUS
Model laptopa: PU551LA
Producent systemu operacyjnego: Microsoft
Nazwa i wersja systemu operacyjnego: Windows 8.1 Pro 64-bit PL z licencjami Rental Rights.

3.

Drukarka laserowa dla gospodarstw domowych – 119 szt.
Producent drukarki: OKI
Model drukarki: B401d

4.

Monitor brajlowski dla osób słabowidzących – 2 szt.
Producent monitora brajlowskiego: FREEDOM SCIENTIFIC
Model monitora brajlowskiego: Braille Mate 40

5.

Drukarka brajlowska dla osób słabowidzących – 2 szt.
Producent drukarki brajlowskiej: INDEX BRAILLE
Model drukarki brajlowskiej: Index Basic DQ

6.

Klawiatura dla osób słabowidzących – 2 szt.
Producent klawiatury: FREEDOM SCIENTIFIC
Model klawiatury: MAGic Keyboard

7.

Oprogramowanie biurowe dla gospodarstw domowych – 119 szt.
Producent oprogramowania: OpenOffice Software
Nazwa i wersja oprogramowania: OpenOfficePL Standard 2015

8.

Oprogramowanie antywirusowe dla gospodarstw domowych – 119 szt.
Producent oprogramowania: G DATA SOFTWARE
Nazwa i wersja oprogramowania: G Data AntiVirus 2014

9.

Oprogramowanie Syntezator mowy – dla osób słabowidzących i słabosłyszących – 10 szt.
Producent oprogramowania: HARPO
Nazwa i wersja oprogramowania: Rehabilitacyjny Pakiet Głosów CD

10.

Oprogramowanie dla osób słabowidzących – 2 szt.
Producent oprogramowania: GW MICRO
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Nazwa i wersja oprogramowania: Window-Eyes 8.4 Standard
11.

Oprogramowanie specjalnie dedykowane osobom nie posługującym się mową dźwiękową dla osób
słabosłyszących (do terapii logopedycznej) – 8 szt.
Producent oprogramowania: EDUINTEGRATOR
Nazwa i wersja oprogramowania: Eduterapeutica Logopedia

12.

Oprogramowanie pozwalające na obsługę komputera i komunikację osobom z
niepełnosprawnością ruchową – 8 szt.
Producent oprogramowania: Sensory Software
Nazwa i wersja oprogramowania: The Grid 2

13.

Klawiatura nakładkowa – 8 szt.
Producent klawiatury: IntelliTools / IntelliTools
Model klawiatury: Intellikeys / OverlayMaker

14.

Listwa zasilająca (antyprzepięciowa) – 119 szt.
Producent listwy: Lestar
Model listwy: LXA 816, 3L, 5m, czarna

3. Suma ubezpieczenia i wysokość odszkodowania:
a) Sumę ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa sprzętu objętego
ubezpieczeniem, która wynosi: 517.301,00 zł brutto.
b) Jako wysokość odszkodowania przyjmuje się:
 przy szkodzie częściowej - wartość niezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego
przedmiotu z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu oraz
innych tego typu opłat;
 przy szkodzie całkowitej - wartość kosztów nabycia i zainstalowania nowego
przedmiotu tego samego rodzaju;
 w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest
możliwa - wartość kosztów w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu na
dzień powstania szkody.
3. Szczegółowy wykaz sprzętu i oprogramowania wraz z parametrami i
funkcjonalnościami oraz wartościami jednostkowymi stanowi załącznik nr 3 do
zapytania.
4. Ochrona ubezpieczeniowa działa do 01.10.2015r. do 30.09.2016r.
5. Sprzęt będący przedmiotem ubezpieczenia jest przekazany do Beneficjentów
ostatecznych (osób fizycznych) na podstawie umów użyczenia w bezpłatne
użytkowanie.
6. Ubezpieczającym jest Zamawiający, sprzęt pozostaje jego własnością a Beneficjenci
ostateczni są użytkownikami sprzętu którego ubezpieczanie jest przedmiotem
niniejszego postępowania i są oni Ubezpieczonym.
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7. Lista Beneficjentów ostatecznych – osób fizycznych, którym zostanie przekazany sprzęt
wraz z oprogramowaniem zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
8. Zamawiający informuje, iż Beneficjentami ostatecznymi są osoby fizyczne w tym
osoby niepełnosprawne.
9. Beneficjenci ostateczni zlokalizowania są na terenie Gmin: Piła, Miasteczko Krajeńskie,
Lubasz, Czarnków, Drawsko. Poniżej informacje o liczbie Beneficjentów ostatecznych i
ilości sprzętu komputerowego.
a) Beneficjenci ostateczni – osoby fizyczne:
Gmina
Miasteczko Krajeńskie
Gmina Piła
Gmina Lubasz
Gmina Czarnków
Gmina Drawsko
suma

Liczba beneficjentów
ostatecznych
17
50
30
15
7
119

Sprzęt komputerowy
ilość szt.
17
50
30
15
7
119

10. Beneficjenci ostateczni (119 gospodarstw domowych) będą wykorzystywali sprzęt na
do celów prywatnych.
11. Sprzęt jest przekazany Beneficjentom ostatecznym w nieodpłatne użytkowanie przez
daną osobę w celach niekomercyjnych.
5

III. Wymagany termin realizacji
1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od 01.10.2015r. od dnia 30.09.2016r.
IV. Warunki Płatności
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne w
następujący sposób:
1. Zapłata za ubezpieczenie nastąpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego
na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni. Podstawą zapłaty za wykonanie
przedmiotu zamówienia będzie prawidłowo wystawiona polisa ubezpieczeniowa.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do utworów i produktów powstałych w związku z jej wykonywaniem.
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
VI. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%.
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Opis sposobu oceny ofert
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
1. W kryterium Cena – oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Punkty
następnych ofert obliczone, będą przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena ofertowa
liczba punktów = ---------------------------------- x 100
cena oferty ocenianej
2. Liczba punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zaoferowana cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym także wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się
konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

VI. Wymagane warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, czyli:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, a w
szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 950, z
późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub – gdy
zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów –
zaświadczenie właściwego organu państwowego, ze wykonawca prowadzi
działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie
zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że posiada pokrycie marginesu
wypłacalności środkami własnymi powyżej 100 %, o którym mowa w ustawie
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r. poz.
950, z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu
wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów
i grup ubezpieczeń (Dz.U. Nr 211, poz. 2060 z późn. zm.) – na dzień
31.12.2014 r.
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. zrealizowali przynajmniej trzy zamówienia w ramach projektu o podobnym
charakterze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Osi
Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.
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VII. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków.
1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
3. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu
państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą
przedmiot zamówienia.
4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu przy realizacji zamówień
w ramach projektu o podobnym charakterze w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. – z podaniem dokładnej nazwy projektu i
Zamawiającego.
VIII. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy.
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów,
spośród nieodrzuconych ofert.
4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z
zasadami przybliżeń dziesiętnych.
6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, trwale zespoloną w sposób zabezpieczający
przed zdekompletowaniem, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Nadnoteckich w Pile (pokój nr 8) lub przesłać na adres:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
Ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania”
Dopuszcza się złożenie oferty opatrzonej podpisami Wykonawcy drogą emaliową
na adres: biuro@sgipn.pl w formacie pdf lub faxem nr 67 215-27-90.
Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2015 r. o godz. 9.00.
7. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze
oferty najkorzystniejszej.
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8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
9. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub
emaliowo.
10. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z niedoręczeniem oferty.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają
Wykonawcę.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Elżbieta Dolecka-Szczęśniak:
tel. 67/215-27-90 w godziny 10.00 – 14.00.
14. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
a) Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie.
c) Załącznik Nr 3 - Szczegółowy wykaz sprzętu i oprogramowania wraz z
parametrami i funkcjonalnościami oraz cenami jednostkowymi.
d) Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.
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