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Gdynia, 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni:
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi
dostępu aktualnej bazy wiedzy z zakresu przepisów prawa – online.

II.

Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia.
1. Dostęp do bazy online na okres 1 roku licząc od dnia zamówienia.
2. Nieograniczona liczba dostępu dla stacji roboczych.
3. Minimalne wymagania (zawartość bazy wiedzy powinna obejmować):
a. bazę wszystkich ujednoliconych aktów prawnych:
 akty prawne ujednolicone polskie i unijne (Dz.U., M.P., dzienniki urzędowe),
 prawo miejscowe z dodatkowymi funkcjonalnościami,
 orzeczenia, w tym: NSA, TK, SN, WSA, RIO, KIO, SKO,
 interpretacje – opracowane, podatkowe, ZUS i inne urzędy,
 komentarze prawne;
b. porady i artykuły z czasopism;
c. książki;
d. pełna wersja Przewodnika po zmianach przepisów;
e. poradniki urzędowe;
f. e-poradnia (porady e-mailowe) dostęp w godzinach od 10:00 – 15:00, prowadzone
przez Ekspertów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń.
Możliwość zadania pytań drogą mailową - Odpowiedzi przygotowywane przez
doświadczonych Ekspertów poparte podstawą prawną;
g. zbiór odpowiedzi ekspertów na najczęściej zadawane pytania.
4. Funkcjonalności:
a. alert
prawny
–
śledzenie
zmian
oznaczonych
aktów
prawnych
z powiadomieniem w produkcie i na e-mailu;
b. zaawansowana wyszukiwarka;
c. powiązania między dokumentami, np.: z poziomu przepisów do aktów
wykonawczych, formularzy, orzeczeń, interpretacji, porad i materiałów wideo;
d. możliwość przeglądania czasopism po rocznikach wraz z możliwością pobrania w
formacie PDF wybranego czasopisma;
e. indeks haseł.

III.

Kryteria oceny oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej wymienionymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie dokonywał oceny ich spełniania.
Lp.

Kryterium

Waga

1

Cena

100%

Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania.

a. Cena – waga kryterium max 100 punktów.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym zapytaniu
ofertowym i nie może ulec zmianie.
Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Ocena kryterium ceny obliczona zostanie według wzoru:
Lp = {(Cn / Co) x 100% }x100
gdzie:
Lp = liczba punktów,
Cn = cena brutto najniższa wśród ofert,
Co = cena brutto danego Wykonawcy.
Otrzymana ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

b. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której Wykonawca otrzyma
najwyższą ilość punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia – maksymalnie 100
punktów.
c. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej
ofert przedstawia taką samą cenę zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny
wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.
IV.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r.

V.

Warunki płatności.
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo po otrzymania
prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury/rachunku.

VI.

Miejsce i termin złożenia oferty :
a. Formularze ofertowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
a.chrostowska@pupgdynia.pl. TEMAT WIADOMOŚCI E-MAIL: FORMULARZ
OFERTOWY – AKTUALNA BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PRZEPISÓW
PRAWA - ONLINE.
b. Termin składania formularzy ofertowych dotyczących zamówienia upływa 21.02.2018 r.
o godz. 8.15. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma
data i godzina wpływu oferty drogą elektroniczną do Zamawiającego.
c. Formularze ofertowe otrzymane po terminie, o którym mowa w pkt b lub przesłane na
inny adres e-mail niż podany w pkt. a nie będą brane pod uwagę przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.

VII.
VIII.

Termin otwarcia ofert: 21.02.2018 r. o godz. 8:30, pok. 114a (I piętro).
Wyjaśnianie treści złożonej oferty oraz poprawianie omyłek.
W toku badań i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:
b. oczywiste omyłki pisarskie,
c. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
d. inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
IX.

Przesłanki odrzucenia oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a. jej treść jest niezgodna z Zapytaniem ofertowym;
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przy czym w
przypadku powzięcia wątpliwości co do oferowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie;
d. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego wyraził
sprzeciw, co do poprawienia omyłki w obliczeniu ceny lub innej nieistotnej z punktu
widzenia treści oferty omyłki;
e. jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

X.

Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o
zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

XI.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Chrostowska, telefon: 58 776
12 67, e-mail: a.chrostowska@pupgdynia.pl.

XII.

Sposób przygotowania oferty:
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Warunki rozeznania rynku:
1) O wynikach przeprowadzonego rozeznania rynku (dane Wykonawców oraz informacja o
wyborze oferty najkorzystniejszej) Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli
oferty lub zamieści ww. informacje na stronie internetowej.
2) Oferty składane przez Wykonawców są jawne i podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania,
w szczególności, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawców będą wyższe od kwoty, jaka
została przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
4) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie będzie dokonywał zwrotu kosztów
przygotowania i złożenia ofert.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Treść oferty: świadczenie usługi dostępu aktualnej bazy wiedzy z zakresu
przepisów prawa – online

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail: ………………………….………………………………….

NIP: ……......................................................................................................................................

REGON: .....................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: .........................................................................................................
1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z 13.02.2018 r. - oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia
za:
1) Łącznie cenę netto ................. zł (słownie złotych.......................................................................)
2) Łącznie podatek VAT ……..… zł (słownie złotych...................................................................)
3) Łącznie cenę brutto …………… zł (słownie złotych .................................................................)

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

3. Potwierdzam termin realizacji zamówienia: 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r.

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności zaproponowane przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony od
terminu składania ofert.
Gdynia, …………………………..
…………………………………….
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka wykonawcy)

