Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02

Warszawa, dnia 07.02.2020 r.
TDT.P1-382-8/20

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020
1.

Zamawiający Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu na: Dostawa sprzętu AGD i RTV na potrzeby Transportowego Dozoru Technicznego

2.

Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu AGD i RTV (zwanego dalej „Sprzętem”) dla
Transportowego Dozoru Technicznego.
2) Zamówienia zostało podzielone na trzy części:
Część 1 – Sprzęt AGD - czajniki, lodówki, żelazka, suszarka bębnowa do ubrań, pralka
Część 2 - Ekspresy do kawy
Część 3- Sprzęt RTV - telewizory
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został określony:
Część 1 – Sprzęt AGD - w załączniku nr 1a do niniejszego Zapytania ofertowego
Część 2 – Ekspresy do kawy - w załączniku nr 1b do niniejszego Zapytania ofertowego
Część 3 – Sprzęt RTV - w załączniku nr 1c do niniejszego Zapytania ofertowego
W poszczególnych OPZ zostały określone w szczególności wymogi dotyczące parametrów Sprzętu,
terminu i miejsca dostawy oraz terminu gwarancji dla Sprzętu. Pozostałe warunki realizacji zamówienia
zostały określone w Projekcie Umowy.
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39710000-2

Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711310-5

Elektryczne zaparzacze do kawy

32324600-6

Telewizory cyfrowe

3.

Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 10 dni od dnia podpisania umowy.

4.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do
każdej z w/w części zamówienia. Informacja o wyborze części, w odniesieniu do w której/których
Wykonawca składa ofertę, znajdzie potwierdzenie na oznakowaniu oferty oraz w formularzu
ofertowym. Każda z części zamówienia oceniana będzie oddzielnie.

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html
Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02, info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl,
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

5.

Wymagane wraz z ofertą dokumenty podmiotowe:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem;
2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialne. Zamawiający dopuszcza złożenie pełnomocnictwa w postaci dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych lub
elektronicznej kopii dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza
3) Wymagane wraz z ofertą dokumenty przedmiotowe:
a) Specyfikacja cenowa oferowanego Sprzętu
b) Specyfikacja rzeczowa oferowanego Sprzętu

5.

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
i jego wagą:
a) cena oferty – waga 80 %,
b) termin dostawy– waga 20 %
a) Kryterium: Cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80 pkt Pozostałe oferty zostaną
przeliczone według poniższego wzoru.
najniższa cena oferty brutto
W1 = –––––––––––––––––––––––––––––––– x 80
cena oferty badanej brutto
W1 – wartość oceny oferty według kryterium nr a)
b) Kryterium: Termin dostawy
Wykonawca może skrócić wymagany termin dostawy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia
– maksymalnie o 2dni.
Liczba punktów (maksymalnie – 20 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „termin dostawy
zostanie obliczona w następujący sposób:
Termin dostawy do 10 dni – 0 pkt
Termin dostawy do 9 dni – 10 pkt
Termin dostawy do 8 dni – 20 pkt
W2 – wartość oceny oferty według kryterium nr b)
Wykonawca w formularzu ofertowym - zaznaczy odpowiednie pole z oferowanym terminem
dostawy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje do 8 dni termin dostawy otrzyma maksymalną ilość
punktów – 20. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego pola w formularzu ofertowym lub nie skróci
wymaganego czasu dostawy nie otrzyma dodatkowych punktów.
Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę ilości punktów jakie oferta
uzyskała w danym kryterium:
W = W1 + W2

6.

Informacje dotyczące przygotowania i składnia ofert:
1)

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia;

2)

oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy;

3)

ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, w którym należy podać cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej części zamówienia;
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4)

cena winna obejmować wszystkie koszty jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

5)

cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich cyfrowo
i słownie z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym VAT) oraz ewentualnych upustów
i rabatów;

6)

wraz z ofertą Wykonawca składa obowiązkowo w odniesieniu do każdej z części na która składa
ofertę:
- specyfikację cenową oferowanego sprzętu,
- specyfikację rzeczową oferowanego sprzętu,
UWAGA: w/w dokumenty stanowić będą treść oferty i ewentualne nie złożenie w/w dokumentów
wraz z ofertą będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

7)

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert;

8)

ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2020 r. roku do godz. 1000 w formie pisemnej na adres:
Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125 , 02-707 Warszawa;

9)

oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

8.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

9.

–

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia –Adam Radkiewicz tel. 728 333 195,
adam.radkiewicz@tdt.gov.pl

–

w sprawach dot. procedury – Elżbieta Kolanko, tel. 728 333 194, email: przetargi@tdt.gov.pl

email:

Postanowienia końcowe:
1)

niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

2)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcami warunków realizacji zamówienia
przed wyborem oferty a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny;

3)

Zamawiający zastrzega, że oferowana cena będzie stanowić informację publiczną;

4)

Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
o wyborze Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa lub o unieważnieniu postępowania;

5)

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego – projekt umowy.

6)

Komunikacja z Wykonawcą prowadzona będzie w języku polskim.
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Transportowego Dozoru
Technicznego; dane kontaktowe: ul. Puławska 125 , 02-707 Warszawa, tel. 22 490 29
02, info@tdt.gov.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Transportowym Dozorze Technicznym możliwy jest pod
adresem e-mail: dane.osobowe@tdt.gov.pl;
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z Zapytaniem ofertowym 2/2020 w postępowaniu na Dostawę sprzętu AGD i RTV na
potrzeby Transportowego Dozoru Technicznego;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom/osobom trzecim;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

Osobowych,

8) w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo
do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
9) w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych osobowych;
10) w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Załączniki:
Załącznik nr 1a, 1b, 1c – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Wzór - Formularz oferty wraz z wzorem - formularz cenowy oraz wzorem – formularz
rzeczowy
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