Formularz oferty_DZ-2501/15/19

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do platformy obsługującej
zamówienia publiczne po elektronizacji

OFERTA
Nazwa Wykonawcy:
– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy:
Osoba wyznaczona przez
Wykonawcę do kontaktów
z Zamawiającym
imię i nazwisko oraz nr tel.,
faks (do korespondencji faksowej
– na podany numer będą wysyłane
wszystkie informacje faksowe),
e-mail (do korespondencji
elektronicznej – na podany adres
będą wysyłane wszystkie
informacje przesyłane drogą
elektroniczną)

Siedziba Wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica:
Kod pocztowy:
Tel.:
Faks:
Strona www:
Posiadamy:
NIP: ...........................................,

Nr domu:

Nr lokalu:

REGON......................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są:
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko
Podpis
Parafa

W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:
(imię i nazwisko)
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/Nazwa i adres oferenta/

...........................................................
/miejscowość i data/

OFERTA
Państwowy Instytut Weterynaryjny
- Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym
z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP)
świadczenie usługi dostępu do platformy obsługującej zamówienia publiczne po
elektronizacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz
załącznikach do niniejszego zapytania.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena netto: ………………… zł.
Podatek VAT - …..%
Cena brutto:………………… zł.
Oświadczamy, że system posiada niżej wymienione funkcjonalności:
LP.

Opis wymaganych parametrów -

1
Zintegrowanie z TED. Wymagane wypełnienie i wysłanie
ogłoszeń oraz ich zmian poprzez platformę bez konieczności
logowania się do systemu ogłoszeniowego TED.
Zamawiający wymaga aby możliwe było przesłanie danych nie
tylko w formie załącznika ale także wpisanie do systemu
ręcznie. w ten sposób następuje ich eksport na europejską stronę
ZP, Po wysłaniu danych Zamawiający otrzymuje numer
ogłoszenia bezpośrednio na platformę;
Na dalszym etapie procesowania na platformie dane będą już w
systemie nie będzie potrzeby wpisywania ich ponownie, dane
będą zaciągały się automatycznie.
Wykonawca musi posiadać status TED eSender Certyfikat TED
e-sender - certyfikacja nadana przez Unię Europejską, poza
potwierdzeniem spełnienia wymogów elekronizacji ZP z
poziomu UE.

2

OPROGRAMOWANIE
Dostarczony system umożliwia organizację postępowań o
udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy

Informacja o spełnieniu
wymagań
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Oprogramowanie będzie działać co najmniej w przeglądarkach
Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej i Internet Explorer w
wersji 11 lub nowszej
System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim
Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy lub dłuższy w
przypadku gdy podana ilość postępowań, dla której szacowana
była cena oferty

OPCJE KONFIGURACYJNE
Oprogramowanie zapewnia tworzenie karty postępowania
widocznej dla Wykonawców i Zamawiającego zawierającej min.
następujące dane:
- nazwa postępowania
- numer postępowania
- tryb postępowania
- kryteria oceny ofert
- termin składania i otwarcia ofert
- dołączone załączniki
System zapewnia możliwość edycji i wprowadzania zmian do
zamieszczonych danych
Możliwość elektronicznej obsługi procesu udzielenia
zamówienia we wszystkich dostępnych trybach udzielania
zamówień:
•przetarg nieograniczony;
•przetarg ograniczony;
•negocjacje z ogłoszeniem;
•negocjacje bez ogłoszenia;
•zamówienie z wolnej ręki;
•zapytanie o cenę;
•licytacja elektroniczna;
•partnerstwo innowacyjne;
•dialog konkurencyjny;
•tryb przewidziany w art. 101 a ust. 1 ustawy Pzp;
•usługi społeczne;
Możliwość ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
Możliwość prowadzenie dialogu technicznego;
Możliwość prowadzenia aukcji elektronicznej;
System zapewnia możliwość zamieszczania dokumentów w
formacie co najmniej: doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpeg, xml, zip.
System zapewnia możliwość podzielenia danego zamówienia na
części, z możliwością konfiguracji parametrów dla
poszczególnych części zamówienia
System zapewnia możliwość składania wniosków o wyjaśnienie
treści SIWZ oraz zadawania pytań do postępowania lub do
zamieszczonego dokumentu
System zapewnia możliwość przekazywania odpowiedzi
dotyczących danego postępowania oraz zamieszczanie
odpowiedzi i zmian do dokumentacji na stronie
System zapewnia możliwość korespondencji z Wykonawcami
po terminie otwarcia ofert/wniosków
System zapewnia możliwość elektronicznego składania ofert/
wniosków, zgodnie z przepisami ustawy Pzp
System zapewnia możliwość zmiany oferty/wniosku lub ich
wycofania przed upływem terminu składania ofert/wniosków;
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18 System zapewnia możliwość podziału składanej oferty na część
jawną i zawierającą tajemnicę przedsiębiorstwa
19 Możliwość zmiany przez zamawiającego statusu części oferty z
niejawnej na jawną w przypadku negatywnej weryfikacji
przesłanek zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
20 System zapewnia możliwość składania ofert dodatkowych przez
Wykonawców
21 System zapewnia możliwość szyfrowania ofert /wniosków do
momentu ich odszyfrowania przez Zamawiającego
22 System zapewnia nienaruszalność złożonych ofert/ wniosków do
momentu ich otworzenia, dotyczy także zabezpieczenia przed
dostępem przez administratora bazy danych
23 Zapewnienie nienaruszalności złożonych ofert/wniosków do
momentu określonego na godzinę ich otworzenia,;
24 Generowanie informacji z otwarcia ofert, protokołów z
postępowania, rankingu ofert wg kryteriów oceny ofert,
generowanie danych Wykonawców do Druków ZP
25 Archiwizowanie dokumentacji postępowania
26 Szkolenia online bezpłatne z zakresu obsługi systemu
27 Wsparcie techniczne i opieka doradcy w zakresie obsługi
systemu w całym okresie obowiązywania umowy
28 Wykonawca gwarantuje dostępność usługi w zakresie
udostępniania oprogramowania na poziomie min. 95 % w skali
miesiąca.
29 Zapewnienie załączania plików o wielkości 100 MB na każdy
plik;
30 Pomoc w ocenie ofert na podstawie uzupełnianych wcześniej
danych postępowania
31 Raport z przebiegu postępowania
32 Raport załączników
33 Rejestracja aktywności użytkowników
34 Weryfikacja rażąco niskiej ceny na poziomie minimum 30%
35 Możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego z
wykonawcami w zakresie niezbędnym do przygotowania
opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31a -31c PZP.
36 Procedura udzielenia zamówienia publicznego zgodna z
Rozdziałem 6 ustawy PZP (usługi społeczne).
33 Możliwość automatycznego generowania edytowalnego
dokumentu zawierającego informacje zgodne z art. 86 ust. 5
34 Możliwość generowania dodatkowej rundy składania ofert
umożliwiającej wybór dostawcy/wykonawcy w przypadku
takich samych ofert w rundzie poprzedniej
35 Możliwość stworzenia publicznej sesji otwarcia ofert
36 Możliwość unieważnienia postępowania na części
37 Możliwość klonowania/kopiowania postępowania

Formularz oferty_DZ-2501/15/19

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do platformy obsługującej
zamówienia publiczne po elektronizacji

38 Baza Zarejestrowanych dostawców/wykonawców
Zarejestrowani wykonawcy są informowani o nowych
postępowaniach automatycznie przez system, Zamawiający
może korzystać z wbudowanej wyszukiwarki wykonawców lub
wprowadzać ręcznie wykonawców, do których będzie wysłane
powiadmomienie.
39 Możliwość prowadzenia postępowań wieloczęściowych i
wielopozycyjnych
40 Możliwość importu szablonu do pozycji w postępowaniach
41 Protokół z otwarcia ofert uzupełniany automatycznie
42 Weryfikacja poprawnego działania podpisu elektronicznego
przez system
43 Możliwość zdefiniowania wymaganych przy rejestracji danych
Wykonawcy oraz formularzy potwierdzających uczestnictwo
44 Wsparcie techniczne z obsługi systemu dla wykonawców

(infolinia)
45 Wsparcie techniczne z obsługi systemu dla Zamawiającego
(infolinia)
46 Aktualizacja systemu w przypadku zmieniających się przepisów
prawnych
47 Nienaruszalności złożonych ofert/wniosków do momentu
określonego na godzinę ich otworzenia nie wymagające
stosowania podpisów elektronicznych przez pracowników
Zamawiającego prowadzących postępowanie.
48 Automatyczny generator pis i dokumentów
49 Możliwość dodania przez Wykonawcę do oferty

załącznika w postaci pliku JEDZ w popularnych
formatach.
Możliwość przygotowania JEDZ przez Zamawiającego na
platformie z przekierowaniem do SPD, dwie opcje
przygotowanie i uzupełnienia przez SPD:
- Zamawiający udostępnia JEDZ i wymaga złożenia przez
Wykonawcę (inaczej nie złoży on oferty)
- Zamawiający udostępnia JEDZ ale nie jest on
obowiązkowy do złożenia oferty (wykonawca może złożyć
ofertę bez JEDZ i później uzupełnić)
System umożliwia oznaczenie przez moderatora
postępowania załącznika jako wymaganego do dodania do
oferty.
Okres wdrożenia od dnia wysłania zlecenia/zawarcia umowy - ……. tygodni.
Płatność po dokonaniu wdrożenia i przeszkolenia pracowników - ……. dni po otrzymaniu
faktury VAT.
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1. do przedmiotowych dokumentów, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i akceptuję w
pełni,
2. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zrealizowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w zapytaniu ofertowym.
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3. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż 5 dni od daty otrzymania
decyzji o wyborze oferty,
4. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu
terminu złożenia ofert,
5. akceptuję wskazane przez Zamawiającego terminy wykonania niniejszego
zamówienia.
OŚWIADCZAMY, że spełniamy wymagania RODO w taki sposób, aby ewentualne
przetwarzanie przez nas danych osobowych powierzonych przez Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy było zgodne z RODO, w szczególności
poprzez:
- Dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających imienne
upoważnienia;
- Zobowiązanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do
zachowania w tajemnicy tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
- Podejmowanie wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO;
- Stosowanie fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń przetwarzania danych osobowych
przed dostępem osób nieuprawnionych;
- Stosowanie środków służących ochronie systemów przetwarzania danych przed
działaniem tzw. złośliwego oprogramowania;
- Zabezpieczenie stacji roboczych i komputerów przenośnych, w których
przetwarzane są dane osobowe, przed nieautoryzowanym uruchomieniem.
OŚWIADCZAMY, Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
______________________________
1) rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załączniki do oferty:
1…………………………
2………………………….

…………….………………………………………..
data i czytelny podpis lub parafa z pieczęcią imienną

