
  

 

 

 
TARNÓW 28.09.2018 

 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
prowadzone w trybie rozeznania rynku na 

 ZAKUP DWÓCH PROGRAMATORÓW SIMATIC 
 

w ramach projektu  

 nr POIR.02.01.00-00-0236/17-00 pn.: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych 

rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej”   

 

w ramach działania: 

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Szanowni Państwo,   

W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu jak wyżej, zwracamy się do Państwa z 

zapytaniem o cenę zakupu wraz z dostarczeniem fabrycznie nowych dwóch programatorów SIMATIC o 

parametrach opisanych w niniejszym dokumencie (pkt 3). 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa i adres zamawiającego  

ELPLC S.A. 

ul. Rozwojowa 28  

33 – 100 Tarnów 

NIP: 525-26-46-827 

tel: 14/656-66-03  

www.: elplc.com  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2. Rodzaj i przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup dwóch programatorów Simatic” o parametrach jak w pkt. 3. 
 



  

 

 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

A. Dot. dostarczenia 2 szt. programatorów SIMATIC FIELD PG M5 ADVANCED o parametrach : 

− Procesor Core I7-6820eq (2.8 GHZ, MAKS. 3.5 GHZ, 8M SMART CACHE, 4 rdzenie + Hyper-

Threading), napęd optyczny DVD+/-RW, karta graficzna HD-GRAPHIC 530; WLAN802.11AC 7 

BLUETOOTH V4.0; matryca 15.6‘’, rozdzielczość 1920x1080 (FULL HD);  

• Pamięć RAM: 1 x 16 GB DDR4 SDRAM; 

• Dysk twardy 512GB SSD SATA (2.5’’); 

• Bez interfejsu do sterowników S5, bez czytnika pamięci S5-EPROM; 

• Wtyczka zasilająca dla Europy; klawiatura QWERTY /QWERTZ; 

• System operacyjny: Windows 7 Ulimate sp1, 64-bitowy; 

• Licencje pełne dla: STEP 7 PROFESSIONAL COMBO (TIA Portal + “klasyczny”), WINCC 

Advanced COMBO (TIA Portal +WINCC FLEXIBLE); zawiera przewód MPI; 

• Edycja oprogramowania V15.0.0.0 (TIA Portal V15 + V13 SP2 /STEP 7 2017/WINCC FLEXIBLE 

2008 SP5) 

− Usługa aktualizacji oprogramowania na 1 rok z automatycznym odnowieniem : SIMATIC HMI 

SIMATIC WINCC ADVANCED oraz SIMATIC S7, DISTRIBUTED SAFETY i TIA PORTAL STEP 7 SAFETY 

ADVANCED SOFTWARE UPDATE SERVICE. 

− STEP 7 PROFFESIONAL SUS SOFTWARE UPDATE SERVICE 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia właściwego sprzętu transportowego do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty transportu i rozładunku leżą po stronie Wykonawcy. 
 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

3021000-4  Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 

 
5. Warunki dotyczące ofert: 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. 

 
6. Termin wykonania zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia był zgodny z deklarowanym w ofercie. 

 
7. Miejsce realizacji zamówienia: 

Zakres całości zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do biura 
ELPLC S.A ul. Rozwojowa 28, 33-100 Tarnów. 

Do dokonania odbioru i podpisania protokołów odbioru realizacji zadania upoważniony jest Daniel 

Tomasiewicz.  
 

 

 

 



  

 

 

8. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

➢ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

➢ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
➢ Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 
➢ W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie 

likwidacyjne lub ogłoszono upadłość; 

Niespełnienie jakiegokolwiek w wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
(załącznika nr 1)  przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.  
 
9. Wykluczenie z udziału w zapytaniu ofertowym: 
 
W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił formularz oferty wraz z 
oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań. 

 

PROCEDURA 

10. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości do 50 tyś PLN 

netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), z zastosowaniem trybu uproszczonego tj. 

przeprowadzenie udokumentowanego rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 
 



  

 

 

11. Kryteria oceny ofert:. 

  
Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium ceny (100%) przy spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów 
określonych w pkt. 3. 

 

1. Cena netto – waga 100%  

o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1  
 

Punkty przyznaje się według następującego wyliczenia:  
 

CRn 

KZ =    ---------------------------      x 100 pkt. 

CRo 

 

KZ - wartość punktowa: Koszt Zakupu  

CRn - cena netto wg najkorzystniejszej oferty. 

CRo - cena netto wg ocenianej oferty. 

Informacje dotyczące oceny ofert: 

1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

3. W przypadku wyboru ofert, w której cena przekracza wartość szacowaną zamówienia (szacowanie 

wartości zamówienia uwzględnia ceny rynkowe oraz budżet projektu) Zamawiający może podjąć 

negocjacje wartości zamówienia z Wykonawcą lub odstąpić od podpisania Umowy. Jeżeli dwie lub 

więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów za oceniane kryteria (cena) Zamawiający przeprowadzi 

indywidualne negocjacje z Wykonawcami. 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

12. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe: 

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zapytaniu na stronie 

internetowej Zamawiającego http://elplc.com/Zapytania-ofertowe.html. 
 

13. Termin oraz miejsce składania ofert  
 
1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10.10.2018 r. do godz. 15.00   
2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan wypełnionego formularza 

ofertowego z załącznikami podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) tytułem 
wiadomości „Oferta na zakup dwóch programatorów SIMATIC” na adres: sekretariat@elplc.pl lub 
do siedziby 

ELPLC S.A 
ul. Rozwojowa 28 
33-100 Tarnów 

mailto:sekretariat@elplc.pl


  

 

 

Sekretariat, II Piętro. 
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie. 

 
14. Osoby do kontaktu  

 
Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem jest Nina Maź, pytania 

należy kierować pod adresem mailowym nina.maz@elplc.pl tel. 668 309 760 ze wskazaniem nazwy 
przedmiotu zamówienia. 
 

15. Sposób sporządzenia oferty 

 
1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Do oferty należy dołączyć: 

− Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, którego wzór przedstawiono w załączniku 
nr 2.  

 
16. Informacje dodatkowe 

1.  Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać 
anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez 
wybrania Wykonawcy. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny i zakresu 
oferty z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

2. Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
3. Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna. O 

wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 
4. Przed wysłaniem zamówienia lub zawarciem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

możliwości negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.  

5. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

 

 

 


