Data sporządzenia: 13.06.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach postępowania nr 1.POPW.1.2/2022 na zakup urządzeń mobilnych typu laptopy i smartphony
w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na
rynku fińskim i austriackim” realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020,
Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Infinity Group Sp. z o.o.
ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, NIP: 542-29-71-160
tel: (+48 85) 652 09 20, fax (+48 85) 652 66 24; adres strony internetowej: www.infinity-group.pl;
adres e-mail: biuro@infinity-group.pl
II. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z „Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Postępowanie jest prowadzone
w trybie rozeznania rynku.
III. Opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

1. Zamawiający informuje, że eksploatuje telefony z systemem Android oraz laptopy Apple MacBook i telefony Apple iPhone i wykorzystuje je w procesie testowym wytwarzanych systemów i aplikacji. Zamawiający do zarządzania aplikacjami oraz urządzeniami używa kont AppleID w systemie IOS oraz odpowiednio
kont Google.
2. Celem zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji ekspansji i prawidłowej obsługi zleceń na rynkach
Austrii i Finlandii, Zamawiający planuje zakup fabrycznie nowych urządzeń mobilnych typu laptopy
i smartphony, zwanych dalej sprzętem, według trzech grup:
• Grupa A: laptopy – 2 sztuki,
• Grupa B: telefony komórkowe – 4 sztuki
• Grupa C: telefony komórkowe – 2 szt.
o minimalnych wymaganiach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdującym
się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
3. W Grupie A i B należy zaoferować model Sprzętu z systemem operacyjnym odpowiednio min. iOS 14 i
macOS Big Sur lub równoważnym, pozostałe modele Sprzętu z Grupy C należy zaoferować z systemem
operacyjnym Android min. 11 lub równoważnym.
4. Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie pod następującymi warunkami:
• Zgodność programowa ze środowiskiem systemowym do instalacji i uruchamiania aplikacji obecnie
funkcjonujących terminali komórkowych eksploatowanych przez Zamawiającego, w tym zgodność
z systemem operacyjnym telefonów/laptopów wskazanym w zapytaniu.
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• Wbudowany w system mechanizm gwarantujący izolację aplikacji tak, by posiadały one wyłączność
dostępu do przetwarzanych przez nie plików.
Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry
techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego
produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne
pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia
wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty,
znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza,
że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. W przypadku oferowania produktów
równoważnych Wykonawca oferujący produkty równoważne powinien wykazać spełnienie wszystkich
warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Wydatki na zakup wskazanych urządzeń mobilnych typu smartphone / laptop we wskazanym zakresie
funkcjonalności i parametrów są niezbędne i zasadne z punktu widzenia powodzenia testów i oceny
poprawności zachowania projektowanych rozwiązań, co wynika bezpośrednio z założeń technicznotechnologicznych wdrażanego oprogramowana. Kupowany sprzęt w postaci urządzeń niezbędnych do
serwisu i testowania rozwiązań webowych oraz aplikacji mobilnych na systemie iOS i Android pozwoli
prawidłowo realizować testy (zarówno na miejscu, w firmie), oddawanych serwisów www, mailingów,
formularzy na urządzeniach (desktop, tablet, mobile) rzeczywiście wykorzystywanych przez potencjalnych odbiorców projektowanych usług Digital Transformation.
6. Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji dla Sprzętu z grup A, B i C, o którym mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, przez
okres co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Zamówienia Jednostkowego bez zastrzeżeń dla danego Zamówienia jednostkowego.
7. Każdy dostarczony Sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. i tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent Sprzętu. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot opakowany oryginalnie (opakowanie musi być
nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).
8. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób
trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia.
9. Cały dostarczony Sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta na rynek polski.
10. Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu Wykonawca w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego przedstawi informacje na temat parametrów oferowanego
sprzętu (tj. producenta, modelu sprzętu, systemu operacyjnego). Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
12. Kod i nazwa CPV
• 32250000-0 - Telefony komórkowe
• 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
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13. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia
oraz ofert wariantowych.
14. Termin wykonania zamówienia - do 30 dni kalendarzowych.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający poniższe warunki:
a) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest
ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
c) Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Ponadto, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto, o udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który prowadzi działalność gospodarczą bądź
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz
posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem
technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia
Ocena spełnienia ww. warunków i braku przesłanek do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o
Oświadczenie Oferenta złożone na Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik
„Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu”).
2. Ocena spełnienia ww. warunków formalnych udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metoda warunku granicznego: warunek
graniczny: spełnia - nie spełnia. Oferta Wykonawcy niespełniającego warunków dopuszczających do udziału
w postępowaniu i / lub podlegającego wykluczeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegać
ocenie.
V. Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z
kryteriów:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców
spełniających warunki określone w punkcie IV.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
• kryterium „Cena netto" o wadze 100% (max. 100 pkt.)
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3. Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego
miejsca po przecinku dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższej
wartości przyznanych punktów.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek
pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o udzielenie
wyjaśnień lub uzupełnienie elementów oferty, które mogą budzić jego wątpliwości. W tym celu
Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie przedstawionych wyjaśnień
lub uzupełnień do oferty w czasie 3 dni roboczych od dnia złożenia zapytania o wyjaśnienia lub
uzupełnienia dotyczące oferty. Oferent powinien złożyć wyjaśnienia lub uzupełnienia drogą
elektroniczną na adres e-mail: k.tomaszewicz@infinity-group.pl. Brak wyjaśnień lub uzupełnienia
dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować może obniżeniem punktacji lub wykluczeniem z
postępowania.
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o
następujące kryteria i ustaloną punktację (100% = 100 pkt):
1. Zasady oceny kryterium „Cena netto" (Pc)
W kryterium tym oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 100
gdzie:
Pc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium "Cena netto" (max. 100)
Cn - cena najniższa wśród ofert - w złotych polskich
Co - cena danego Wykonawcy - w złotych polskich
Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień porównania ofert po
kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert.
VII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferta powinna zawierać wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 Wykaz oferowanego sprzętu. Dodatkowo Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty
szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i oprogramowania np. karty produktu dostarczone przez producenta, inne.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć pisemnie, tj. osobiście, drogą pocztową na adres: Infinity
Group Sp. z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, za pośrednictwem faksu (+48 85) 652 66 24 lub
przesłać e-mailem na adres: k.tomaszewicz@infinity-group.pl.
3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 21.06.2022r.. Liczy się data wpływu oferty do biura
Zamawiającego na adres: Infinity Group Sp. z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok; w przypadku
ofert przesłanych e-mailem decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5.

Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta:
•

oświadczenia dotyczące Oferenta składane są w oryginale;
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•

oferta i załączniki powinny być opieczętowane pieczęcią imienną i podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty lub podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty w sposób umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska:

•

dokumenty inne niż oświadczenia Oferenta, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem;

•

w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji
określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) lub osobę upoważnioną przez Oferenta na podstawie pełnomocnictwa;

•

poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

•

w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez upoważnionych
przedstawicieli Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) lub osobę upoważnioną przez Oferenta na podstawie pełnomocnictwa.

6. W przypadku oferty wysłanej na adres e-mail oferta powinna zostać przesłana w formie skanów formularza oferty wraz z załącznikami przygotowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w części VIII punkt
5 zapytania ofertowego.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:
•

Oświadczenie Oferenta, iż spełnia warunki określone Zapytaniu ofertowym i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego)

•

Oferta powinna zawierać wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania sporządzony zgodnie z
załącznikiem nr 3 Wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania. Dodatkowo Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i oprogramowania np. karty produktu dostarczone przez producenta, inne (dopuszcza się przedłożenie dokumentacji w języku angielskim).

•

Pełnomocnictwo w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) lub osobę upoważnioną przez Oferenta na podstawie pełnomocnictwa (dotyczy przypadku gdy oferta i załączniki nie są podpisywane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta)

8. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
10. Zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.infinity-group.pl.
VIII. Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego:
1. Termin związania ofertą - Oferenci będą związani ofertą przez okres minimum 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów za pomocą strony internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz strony internetowej Zamawiającego: www.infinity-group.pl. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego zapytania. O przedłużeniu
terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Oferentów za pomocą strony internetowej:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz strony internetowej Zamawiającego:
www.infinity-group.pl.
3. Po dokonaniu wyboru Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wynikach wyboru ofert.
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano.
5. Nie przewiduje się składania zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający informuje, iż z zastrzeżeniem danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, złożona oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i
w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy, oferta zostanie odrzucona.
7. Więcej informacji dotyczących zakresu działalności Zamawiającego, czyli firmy Infinity Group znajduje
się na stronie internetowej: www.infinity-group.pl.

IX. Dane do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Imię i nazwisko: Katarzyna Tomaszewicz
E-mail: k.tomaszewicz@infinity-group.pl
Telefon: 882 365 906

X. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Z poważaniem
Signed by /
Podpisano przez:
Witold Janusz
Ziobrowski
Date / Data:
2022-06-13 14:37

……………………….
Pieczęć i podpis
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