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GMINA LEONCIN 	
Leoncin, 30.11.2016r. 

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3 
tel./tax 22 785-65-82(85), 22 785-66-0'. 	ZAPYTANIE OFERTOWE 
NIP: 531-16-66-399, REGON: 0132704 

w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
w trybie zapytania ofertowego o wartoci poniej 30 000 euro. 

1.Zamawiajcy 

Gmina Leoncin. ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

2.Tryb zamówienia 

Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieii publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164) przepisów w/w ustawy nie stosuje sic. Postcpowanie o udzielenie zamówienia 
bçdzie prowadzone w trybie uproszczonym. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu partnerskiego pn. ,,E-
uslugi miçdzy Wisli a Kampinosem" w ramach poddzialania 2.1.1,,E-ushigi dia Mazowsza - typ 
projektów e-administracja" ze grodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach II og priorytetowa - ,,Wzrost e-potencjalu Mazowsza", 
Dzialanie 2.1 - ,,E-ushigi", podzialanie 2. 1.1 E-ushigi dia Mazowsza - typ projektów e-administracja 

Zakres gwiadczonych uslug bçdzie obejmowal przygotowanie i udzial w przeprowadzeniu 
postçpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego(je1i jego 
zastosowanie w przedmiotowym postçpowaniu bçdzie uzasadnione) lub przetargu nieograniczonego 
dotyczcego zakupu Iicencji i wdrozenia e-uslug wraz z zakupem sprzçtu, oprogramowania i 
modemizacjq sieci teleinformatycznej, w tym szczegolnie: 

1. Przygotowanie ogloszenia o przeprowadzeniu dialogu konkurencyjnego, ogloszenia o 
zamówieniu oraz SIWZ wraz z zalqcznikami do postçpowania (lub postçpowañ) o udzielenie 
zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieñ 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pózn. zm.) na wylonienie Wykonawcy i 
Dostawcy: 
a. Oprogramowania zawieraj4cego Iicencje wraz z ich wdrozeniem i uruchomieniem e-

usIng: 
• Elektroniczne Zarzqdzanie Dokumentacj (EZD) i integracja z wdrazanymi e-

uslugami i systemami (system dia wszystkich jednostek) wraz z uruchomieniem 
elektronicznego biura obslugi interesanta. 

• Zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracj, wydatki na 
stworzenie wçzlów infrastruktury teleinformatycznej, tworzenia serwisOw 
internetowych. 

• Modul przestrzennej lokalizacj i pism i spraw. 
• System platnoci elektronicznych e-pIatnoci. 
• Aplikacja do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz z przeniesieniem 

danych z dotychczas uzywanego systemu BIP zgodny z WCAG 2.0. 
• System sluzqcy do planowania i realizacji budetu. 
• Broker integracyjny umo1iwiajcy uzywanie profilu zaufanego ePUAP do 

podpisywania wniosków/formularzy w module obsiugi interesanta. 
• Broker integracyjny umoliwiajcy publikacjç w BIP rejestrów publicznych z 

poziomu systemu EZD. 
• Szyna usIng integrujqca uslugi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe. 

Aplikacja mobilna zintegrowana z platform usIng publicznych. 
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• Modul Budzet obywateiski. 
• E-dziennik z wdroeniem w jednostkach podleglych. 
• Platforma ushig publicznych udostçpniajqca dane z systemOw dziedzinowych. 
• E-zwiedzanie - spacer po gminie 
• Formularze ePUAP z mapowaniem pól w systemach dziedzinowych (automatyzacja 

procesów). 
• Punkt Potwierdzania Profihi Zaufanych. 
• Portale internetowe. 

b. Modernizacji i budowy sieci teleinformatycznych: 
• Podlqczenie do hczy 9wiatlowodowych. 
• Modernizacja sieci teleinfonnatycznej. 
• Uruchomienie systemu komunikacji glosowej VoIP. 

c. Sprzetu komputerowego: 
• Urzdzenia serwerowe, rnacierze, backup wraz z oprogramowaniem oraz ich 

wdrozeniem i uruchomieniem. 
• Zestawy komputerowe, komputery przenone, tablety. 
• Urzqdzenia wielofunkcyjne, skanery. 
• Zestawy do podpisu elektronicznego. 
• Drukarki kodów kreskowych. 
• Systemy i urzqdzenia zapewniajce bezpieczeñstwo. 

2. Przygotowanie uzasadnienia nie dzielenia lub koniecznoci podzie!enia zamówienia na czçci 
zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp. 

3. Przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawców zadawane w trakcie trwania 
procedury wyboru wykonawcy. 

4. Czynny udzial w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie doradztwa, a 
na wniosek Zamawiajcego - udzial w komisji przetargowej w charakterze czlonka komisji. 

5. sprawdzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego, ofert ziozonych w 
postçpowaniu pod ktem zgodnoci z SWIZ, wraz ze sporzdzeniem szczególowego raportu 
oceny ofert ze zdefiniowaniem zauwa±onych braków i blçdów wraz z propozyqJ4 dalszego 
procedowania. 

6. Przygotowanie zawiadomieñ o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
7. Przygotowanie protokotu z postepowania. 
8. Opracowanie propozycji odpowiedzi i pism, a take wsparcie merytoryczne Zamawiajcego w 

przypadku postçpowañ odwolawczych i sdowych, a je1i nastpi koniecznoó powtórzenia 
procedury przetargowej, Wykonawca wykona ko!ejny raz powysze czynnoci w ramach 
swoj ego wynagrodzenia. 

Powy2szq usluge nalezy wykonaó zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówieñ publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pón. zm.) obowkzujcymi w momencie 
oglaszania procedur wyboru wykonawcy lub wykonawców. 

4. Inne istotne postanowienia 

Wyplata wynagrodzenia w ramach zamówienia nastpi na podstawie zaakceptowanego przez 
Zamawiajcego protokolu odbioru zamówienia. 
Wymagany przez zamawiajcego okres gwarancji dia dokumentów powstalych w wyniku realizacji 
zamówienia - 24mieshjce od daty dokonania ostatecznego odbioru. 

5.Termin realizacji zamówienia. 

60 dni od dnia zawarcia Umowy dia przygotowania ogloszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z 
zalcznikami, a w pozostalym zakresie w terminie do dnia podpisania umowy z 
DostawcJWykonawc. 
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6. Warunki udzialu w postçpowaniu. 

o udzielenie zamówienia mog4 ubiegae sic Oferenci, którzy lie podlegaj4 wykluczeniu z 
postcpowania. Oferent ubiegajcy sic o powy2sze zamówienie musi spelniaé nizej okre1one warunki 
udzialu w postcpowaniu: 

6.1 W zakresie wiedzy i doswiadczenia: 

Zamawiajcy uzna ww. warunek za spelniony jee1i Oferent wykae, ze w okresie ostatnich 3 lat 
przed uplywem terminu skladania ofert, a jee1i okres prowadzenia dzia1a1noci jest krótszy - w tym 
okresie - wykonal nale4cie co najmniej jedn4 uslugç w ramach, której opracowal Specyfikacjç 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia dia zamówienia w 
postçpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego lub dialogu konkurencyjnego o wartoci nie mniejszej niz 2,5 mm. zI brutto 
dotyczcego zakupu sprzçtu komputerowego i oprogramowania. 

6.2 W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiajqcy uzna ww. warunek za spelniony jee1i Oferent, dcthczy do oferty, Oplaconq polisç, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzia1noci cywilnej w zakresie prowadzonej dziala1noci zwkjzanej z przedmiotem 
niniejszego zamówienia - wartoé ubezpieczenia powinna wynosié, co najmniej 1.000.000,00 PLN 
brutto (slownie: milion ziotych). 

UWAGA: Zamawiajcy uzna, ze Oferent spelnia powyzsze warunki udzialu w postcpowaniu tylko w 
przypadku, gdy Oferent wykaze spelnienie wszystkich powyszych wymagañ. Ocena spelniania 
warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana wg formuly "spelnia/nie spelnia" na 
podstawie: 

1. dokumentów i owiadczeñ zaliczonych do oferty. 
2. z treci za1czonych owiadczeñ i dokumentów winno jednoznacznie wynikaé, ze Oferent 

spelnia ww. warunki. 

7. Kryterium oceny ofert 

A. Cena oferty (Wartoó wynagrodzenia brutto) - 70% 
B. 11o6 wykonanych using - 30% 

LP = A + B + C, gdzie:  
Kryterium Waga (%) 
A Cena 70% 
C 11oó wykonanych ustug - zgodnie z pkt 6.1 30% 

Razem 100 % 

LP=A+B, gdzie: 
LP - 1czna liczba punktów. 
A - liczba uzyskanych punktów w kryterium ,,Cena". 
B - liczba punktów w kryterium ,,I1oé wykonanych using - zgodnie z pkt 6.1" 

7.1. Przy ocenie kryterium ,,Cena" zostanie wykorzystany wzór: 

Cena najnisza z wanych ofert (CN) 
A= 

	

	 xlOO pkt x7O% 
Cena badanej oferty (CO) 
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Oferty oceniane bqdq w skali punktowej od 0 do 70 punktów. 
Maksymalna i1oó punktOw, j A4 moze uzyskaé oferta w kryterium ,,Cena" wynosi 70 pkt. 

7.2.Ocena kryterium ,,I1o6 wykonanych uslug - zgodnie z pkt 6.1" 
W kryterium ,,I1oá wykonanych uslug zgodnie z pkt 6.1" punkty zostanq przyznane, zgodnie z 
zasadq: 
11oó wykonanych uslug - 1 szt. - 0 pkt. 
Za kazdq dodatkowq ushige Wykonawca uzyskuje dodatkowe punkty: 
2 uslugi - 10 pkt 
3-4 uslugi - 20 pkt 
5 uslug i wiecej - 30 pkt 
W tym kryterium mozna uzyskaó maksymalnie 30 pkt, nawet je1i wykonawca poda wiçksza 
i1oé uslug. 

73. Oferty oceniane bçdq punktowo. Maksymalnq i1o6 punktów, jakq moe osiqgnqé oferta wynosi 
100 pkt. 

7.4. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane bçdq punkty 
wedlug nastcpujqcej zasady: 

CN 
x 70 pkt + dodatkowa ilosé pkt zwzana z deklarowanq H664 wykonanych uslug 

Co 
wg zasad przedstawionych powyiej = ............... punktów 

Wyjanienia: CN - cena oferty najtañszej 
CO - cena oferty badanej 

Oferta moze uzyskaé maksymalnie 100 pkt. (70 za cenç i 30 za i1oé wykonanych uslug) 

7.5. Zamawiajqcy zastosuje zaokrqglanie wyników do dwóch miejsc P0 przecinku. 
7.6. Za najkorzystniejszq uznana zostanie oferta, która sporód ofert niepodlegajqcych odrzuceniu 

otrzyma najwyszq i1oé punktów. 

8. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów zalqczonych do oferty: 

Oferent moze ztozye tylko jedna ofertç. Oferta ma zawieraé wypelniony formularz oferty wedlug 
wzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, podpisany przez osobç upowaznionq do 
reprezentowania Oferenta. 
Ofertç na1ey zlozyé w formic papierowej, w jçzyku poiskim, w formic zapewniajqcej pelnq 
czyte1no6 jej treci. Oferty nieczyte!ne zostanq odrzucone. Oferenci zobowiqzani sq z1oy6 ofert(; 
zgodnie z wymogami okre1onymi w Zapytaniu Ofertowym.Treé oferty musi odpowiadaé treci 
Zapytania Ofertowego. 
Oferta oraz wszystkie zalqczniki do oferty stanowiqce owiadczenie Oferenta muszq bye podpisana 
przez osobç/osoby upowanione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formq reprezentacji Oferenta 
okre1on4 w rejestrze sqdowym lub w innym dokumencie, wIaciwym dia danej formy organizacyjnej 
Oferenta, albo przez pelnomocnika Oferenta. Pelnomocnictwo do podpisania oferty musi byC 
dolqczone do oferty, o He uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
zalqczonych do oferty. 

9.Warunki wykluczenia z postcpowania 

Zamówienie nie moze zostaé udzielone podmiotom powiqzanym z Zamawiajqcym osobowo lub 
kapitalowo. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sic wzajemne powiqzania midzy 
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Zamawiaj4cym lub osobami upowanionymi do zaciqgania zobowizañ w imieniu Zamawiajcego 
tub osobami wykonujcymi w imieniu Zamawiajcego czynnoCi zwiqzane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc, potegajqce w szczegolnoci na: 
1) uczestniczeniu w spólce jako wspólnik spólki cywitnej lub spólki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udzialów lub akcji; 
3) pelnieniu fiinkcji czlonka organu nadzorczego tub zarzdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika; 
4) pozostawaniu w zwiqzku maeñskim, w stosunku pokrewieiistwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieñstwa drugiego stopnia tub powinowactwa drugiego stopnia w tinii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateti; 
5) pozostawaniu z wykonawc, w takirn stosunku prawnym tub faktycznym, ze mote to budzió 
uzasadnione wtp1iwoci co do bezsfronnoci tych osób. 

10. Informacje dotyczce wybory najkorzystniejszej oferty 

o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajCy powiadomi wykonawców drogq pocztow, faksem 
lub e-mailem. Osoba uprawniona do bezporedniego kontaktowanie sic z wykonawcami: Etzbieta 
Lawor, tel. 22 78565 82. 

11. Termin I miejsce skiadania ofert: 

a. Termin skiadania ofert uplywa w dniu 7.12.2016r. do godz. 16.00. 
b. Ofertç nalezy z1oy6 w siedzibie Zamawiajacego - Urzd Gminy w Leoncinie, ul. 

Partyzant6w3, 05-155 Leoncin, osobicie, pocztq pod w/w adres lub pocztq elektroniczn na 
adres: ug.leoncint1en.pl. W przypadku ofert skiadanych osobicie lub poczt, ofertç natezy 
z1oy6 w zamkniçtym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiajqcego z 
dopiskiem: Przygotowanie dokumentacji przetargowej dia projektu partnerskiego pn. ,, 

uslugi miçdzy Wislq a Kampinosem ". Oferty ziozone p0 terminie, niekompletne tub nie 
spelniaj4ce stawianych wymagañ, nie bgdq rozpatrywane (liczy sic data wplywu do Urzçdu 
Gminy). 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewanienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. 

Zalczniki: 

Zalcznik nr 1 - Formularz Ofertowy 

Zalcznik nr 2— Wykaz uslug 
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Zatcznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERENT 
	

ZAMAWIAJACY 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

Nawizujc do zapytania do wzicia udzia{u w postpowaniu o udzielenie zamówienia na 

przygotowanie dokumentacji przetargowej dia projektu partnerskiego pn. ,,E-usugi midzy Wish a 

Kampinosem" w ramach poddziaania 2.1.1,,E-ustugi dia Mazowsza - typ projektOw e-administracja" 

ze rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 oferujQ 

zreaIizowa zamOwienie: 

Za kwotq brutto 
	 zi. 

(S{ownie 

w tym kwota podatku VAT 
	

% .........................................z{ 

(Stownie .............. 

Jednoczesnie oswiadczamy, ze: 

1) zapoznaIimy siq opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzezeri. 

2) zdobyIimy konieczne informacje dotyczce realizacji zamówienia oraz przygotowania 

i ztoenia oferty. 

3) Zwiqzanieofertq obowiqzuje przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty. 

4) Okres gwarancyjny dia dokumentacji stworzonej w ramach wykonywania usug bdzie wynosit 24 

miesice. 

5) W przypadku wyboru naszej oferty zobowizujemy siq do zawarcia pisemnej umowy na 

warunkach okreIonych we wzorze umowy, w terminie 10-ciu dni od daty otrzymania pisma 

akceptujcego, Iecz nie krótszym ni± 5 dni, w miejscu wskazanym przez Zamawiajcego. 

6) Uprzedzeni o odpowiedziaPnoci karnej za fatszywe zeznania (art. 233 kk) oznajmiamy, ±e 

informacje sk{adajce siq na ofert, zawarte na stronach ........................... stanowiq tajemnic 

przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczani nieuczciwej konkurencjii jako takie 

nie mogq by6 ogólnie udostQpniane. 

7) Osobq upowa2nionq do kontaktu z Zamawiajcym w przypadku udzielenia Nam zamówienia jest: 

W sktad oferty wchodzi ................zatczników. 

,dnia 
(miejscowo) (pieczq6 I podpis osób uprawnionych do podejmowania 

zobowiqza6 w imieniu firmy) 


