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Zakup i dostawa elektronicznego systemu do obsługi wirtualnego biura 

składającego się z szafy skrytkowej sterowanej elektronicznie wraz z systemem 

administracji jednorazowymi kodami dostępu do skrytek na potrzeby realizacji 

projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”. 

1. Zamawiający: 

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. 

ul.  Technologiczna 2, 45-839 Opole 

NIP: 7543069732  

REGON: 161506358 

Adres strony internetowej www.pnt.opole.pl, adres e-mail: przetargi@pnt.opole.pl 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elektronicznego systemu do obsługi wirtualnego biura 

składającego się z szafy skrytkowej sterowanej elektronicznie wraz z systemem administracji 

jednorazowymi kodami dostępu do skrytek na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – 

profesjonalizacja usług PNT w Opolu” . Załącznik nr 1 stanowi uszczegółowienie zamówienia.   

3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

44421720-0 Skrytki 

44421700-4 Kasety i schowki 

48920000-3 Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biuro 

 

4. Termin realizacji zamówienia: zgodny z ofertą Wykonawcy nie dłużej niż 40 dni od daty podpisania 

umowy 

5. Dopuszcza się złożenie oferty: 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@pnt.opole.pl 

W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta do zapytania pn. Zakup i dostawa elektronicznego 

systemu do obsługi wirtualnego biura składającego się z szafy skrytkowej sterowanej elektronicznie 

wraz z systemem administracji jednorazowymi kodami dostępu do skrytek na potrzeby realizacji 

projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”. 

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
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Nie uznaje się za ofertę informacji podanych w treści e-mail. 

Oferty należy składać elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny. 

Za datę dostarczenia oferty uznaje się datę wpływu na skrzynkę e-mail. 

6. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.05.2019 do godz. 12:00 

7. Warunki udziału w postępowaniu:  

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

2) Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia lub zobowiązanie do 

udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.  

3)    Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we 

wskazanych terminach.  

4)    Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.  

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć 

następujące dokumenty:  

1. Złożenie oferty zawierającej:  

• nazwę i adres oferenta,  

• data wystawienia oferty,  

• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,  

• termin ważności oferty,  

• cenę netto i brutto  

 

2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:  

• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  
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• Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

• Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub 

zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 

•  Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.  

• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

.  

8. Kryteria oceny ofert: 

  

Kryteria oceny ofert Waga pkt. 

Cena oferty  60 pkt 

Termin dostawy 

30 – 40 dni  

Do 30 dni 

 

10 pkt 

20 pkt 

 
 

9. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem  

o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 

 


