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Polska Agencja Nadzoru Audytowego ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP: 5252802078, REGON: 384416473  
telefon: 22 428 24 95, fax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov.pl  

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (zwana dalej Agencją lub Zamawiającym) zaprasza 

Wykonawców do udziału w postępowaniu, prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.) na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  i składania ofert  na: 

postępowanie na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania” podzielonego na  trzy 

części: 

Część 1 - Dostawa 10 szt. komputerów przenośnych wraz z dodatkowym wyposażeniem  

i oprogramowaniem oraz 10 szt. stacji dokujących,  zwanego Sprzętem A. 

Część 2 - Dostawa 10 szt. komputerów przenośnych wraz z dodatkowym wyposażeniem  

i oprogramowaniem oraz 10 szt. stacji dokujących,  zwanego Sprzętem B. 

Część 3 - Dostawa 20 szt. oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 lub 

równoważnego, zwanego Oprogramowaniem. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

1) dostawa 10 szt. komputerów przenośnych typu A  wraz z dodatkowym wyposażeniem  

i oprogramowaniem oraz 10 szt. stacji dokujących, zwanego dalej „Sprzętem A”, 

2) dostawa 10 szt. komputerów przenośnych typu B  wraz z dodatkowym wyposażeniem 

 i oprogramowaniem oraz 10 szt. stacji dokujących, zwanego dalej „Sprzętem B”, 

3) dostawa  20 szt. oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 lub, zwanego dalej 

„Oprogramowaniem”.  

2. Specyfikację  techniczną i wymagania Zamawiającego,  co do Sprzętu A  oraz Sprzętu B jak  

i Oprogramowania zawierają załącznik 1 oraz odpowiednio załączniki  1A i 1B, 1C Opisu 

Przedmiotu Zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia  w terminie 

wskazanym w ofercie,  na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej,  

odpowiednio do każdej części,  załącznik nr 2A – część 1,  2B – część 2 oraz w istotnych 

postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2C – część 3, do Zaproszenia. Opis 

przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr   1 oraz odpowiednio Załączniki nr 1A, 1B oraz 

1C  do Zaproszenia.  
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4. Wykonawca może złożyć ofertę na trzy, dwie części lub na wybraną przez siebie część 

zamówienia. 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy.  

III. SPOSÓB OCENY I WYBÓR OFERTY  

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do każdej części, w 

oparciu o przedstawione poniżej kryteria oceny ofert i przypisane im wagi:  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

Ł = C + T  

1) Cena (C) – waga 60%, 60 pkt 

2) Termin dostawy (T) – waga 40%,  40 pkt 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w następujący sposób: 

1) Kryterium Cena (C). Ocena punktowa w ramach niniejszego kryterium zostanie 

dokonana zgodnie ze wzorem: 

            C n 

C = ---------------- x 60% x 100 

          C bad 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, 

C n – oznacza najniższą cenę brutto oferty zaproponowaną w ofertach podlegających 

badaniu, 

C bad – oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej. 

2) Kryterium: Termin realizacji  dostawy (T) liczony w dniach kalendarzowych od dnia 

zawarcia Umowy. Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: 

             T nk 

T = ---------------- x 40 % x 100 

             T bad 

T – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, 

T nk – oznacza najkrótszy termin dostawy (podany w liczbie dni kalendarzowych) 

zaproponowany w ofertach podlegających badaniu, 
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T bad – oznacza termin dostawy zaproponowany w ofercie badanej. 

UWAGA: 

Brak deklaracji w ofercie terminu dostawy będzie uznany przez Zamawiającego jako termin 

dostawy dłuższy niż 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zaoferowanie 

dłuższego terminu dostawy niż 15 dni kalendarzowych liczonego od  zawarcia umowy będzie 

uznane przez Zamawiającego jako niezgodne z treścią Zaproszenia i oferta zostanie 

odrzucona. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 
IV. TERMIN I SPOSÓB SKŁADNIA OFERT 

1. Oferty należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

zakupy@pana.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 07.12.2020 r. do 

godz. 9.00, wpisując w temacie wiadomości „Postępowanie na dostawę sprzętu 

komputerowego i oprogramowania”. W przypadku składania oferty na konkretną część 

postępowania,  należy wskazać na którą część się składa.  

2. Ofertę należy przesłać w formie zaszyfrowanego pliku/plików. Następnie w tym samym 

dniu tj. 07.12.2020 r. nie wcześniej niż o godz. 10.00 i nie później niż po godz. 13.00 należy 

dosłać na ten sam adres e-mail hasło do odczytania przesłanego pliku/plików. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie będą też rozpatrywane oferty, jeżeli 

plik/pliki zostaną przesłane w formie nie zaszyfrowanej albo Wykonawca prześle hasło/hasła 

przed upływem terminu składania ofert  lub po terminie przesyłania haseł tj. po godz. 13  

w dniu 07.12.2020 r. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną 

ofertę.  

5. Wszelkie pytania dotyczące „Zapytania ofertowego” należy kierować na adres e-mail 

zakupy@pana.gov.pl z wpisanym tematem wiadomości: „Pytania dotyczące postępowania na 

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania ”. 

6. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze formularza 

ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Oferta musi być podpisana przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych (w wysokości co najmniej równej proponowanej cenie oferty). Wykonawca 

powinien załączyć do oferty dokument wykazujący ww. upoważnienie. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie trzy  części postępowania przez jednego 

Wykonawcę.  
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V. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający informuje, że: 

a) Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 

zamówienia;  

b) Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o przyjęciu oferty;  

c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, spośród ofert złożonych 

w postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego;  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia lub anulowania 

postępowania na dowolnym jego etapie. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu 

roszczenia o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem 

oferty;  

e) Ceny podane w ofertach muszą być ostateczne – Zamawiający nie przewiduje ich 

negocjowania na dalszych etapach postępowania. 

f) Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający:   

1)  Załącznik nr 1A do Opisu Przedmiotu Zamówienia, co do części 1, 

2) Załącznik nr 1B do Opisu Przedmiotu Zamówienia, co do części 2, 

3) Załącznik nr 1C do  Opisu Przedmiotu Zamówienia, co do części 3, 

2.  Załącznik nr 2A   Wzór Umowy, co  do części 1, 

3. Załącznik nr 2 B  Wzór Umowy, co  do części 2, 

4. Załącznik nr 2 C  Istotne Postanowienia Umowy, co do części 3, 

5.  Załącznik nr 3 Formularz Oferty. 

 

ZATWIERDZAM 
Marcin Obroniecki 

Prezes 
Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


