Katowice, 21.05.2021 r.
Oznaczenie sprawy: IN.131.2.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
do zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł.
Zamawiający: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Urząd Metropolitalny,
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup makiety do przeprowadzania testów oprogramowania służącego do pobierania opłat za
przejazd.
na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1. Zadanie obejmuje:
•
•
•

dostarczenie makiety wraz z urządzeniami (podstawowy zakresu dostawy),
dostarczenie dodatkowych urządzeń w prawie opcji,
świadczenia usług gwarancji przez okres 24 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zadania zawiera Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje podziału zadania na części. Oferta musi obejmować cały zakres zadania.
Oferty dotyczące części zadania nie będą rozpatrywane.
2. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium – 100% cena.
3. Sposób oceny oferty:
𝐶𝑒𝑛𝑎𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝑥100𝑝𝑘𝑡
𝐶𝑒𝑛𝑎𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

Uwaga!
Maksymalny termin realizacji zadania wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy.
4. Termin składania oferty upływa w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 10:00.
5. Realizacja zadania nastąpi na podstawie umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania.
6. W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami
Zamawiającego Wykonawca wraz z Formularzem ofertowym zobowiązany będzie dostarczyć Karty
katalogowe urządzeń (np. DTR) oraz prezentację urządzeń w formie nagrania wideo.
7. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, na formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 2.
8. Oferta powinna być przesyłana drogą elektroniczną na adres: m.kiziniewicz@metropoliagzm.pl,
i.sobanski@metropoliagzm.pl do dnia i godziny wskazanej w pkt 4. Liczy się data i godzina wpłynięcia
oferty do Zamawiającego. Prezentację o której mowa w pkt 6 należy dostarczyć na nośniku lub
udostępnić Zamawiającemu w wersji elektronicznej z możliwością pobrania.

9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu jej składania. Po tym terminie Wykonawca związany jest ofertą do czasu wyboru przez
Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, jednak nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca od dnia
upływu terminu składania ofert.
10. Pytania do treści zapytania ofertowego można kierować na adres e-mail:
m.kiziniewicz@metropoliagzm.pl , i.sobanski@metropoliagzm.pl.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zmiany niniejszego zapytania, w każdym
momencie bez podania przyczyny.
12. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamieści informację na stronie
internetowej.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz Ofertowy
3. Umowa na dostawę makiety do przeprowadzania testów oprogramowania służącego do
pobierania opłat za przejazd.

