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Zaproszenie do złożenia ofert 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na skaner. 

Udzielenie zamówienia w powyższym przedmiocie nastąpi na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  

o ile z szacowania wartości zamówienia lub innych przyczyn nie ujawnią się przesłanki  

do zastosowania innego trybu udzielenia zamówienia. 

Złożenie ofert służy wyłącznie do zbadania rynku, prawidłowego oszacowania wartości zamówienia  

i ewentualnego porównania ofert, które wpłyną do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość złożenia propozycji zawarcia umowy w przedmiocie zamówienia Wykonawcy, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę wg kryterium oceny wskazanym w pkt IV, na warunkach nie gorszych 

niż w treści złożonej oferty. 

Jeżeli nie wskazano inaczej (np. poprzez odwołanie się wprost lub pośrednio do sposobu realizacji 

zamówienia), ilekroć jest mowa o Wykonawcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę 

prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia. 

I. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia będzie sprzedaż, dostawa i montaż w siedzibie Oddziału IPN w 

Białymstoku przy ul. Warsztatowej 1A trzech fabrycznie nowych skanerów marki Fujitsu model 

Fi7700 z oprogramowaniem dodatkowym w konfiguracji opisanej w załączniku do niniejszego 

ogłoszenia.  

II. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Białymstoku 

ul. Warsztatowa 1A, 15 – 637 Białystok 

III. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami: 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (korespondencja) 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną:  

fax nr 85 664 57 00, oddzial.bialystok@ipn.gov.pl. 

2. Każda ze Stron, na żądanie niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. 

3. Osoby do kontaktu: 

        a) Andrzej Wojciulik, tel. 85 6645751, andrzej.wojciulik@ipn.gov.pl 

b) Wojciech Kaźmierczyk, tel. 856645708, wojciech.kazmierczyk@ipn.gov.pl  

 
IV. Kryterium ocen:   

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria ocen: 

100 % CENA BRUTTO KOMPLETNEGO WYKONANIA USŁUGI  
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Dodatkowe uwagi: 

1. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do wskazania zarówno ceny jednostkowej 

brutto/szt., jak i zsumowanej wysokości wynagrodzenia za całość przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

lub wariantowych. 

2. Podana w ofercie cena jednostkowa (za 1 szt.) jest ostateczna i nie podlega negocjacjom  

w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy celem zawarcia z nim umowy  

w przedmiocie zamówienia.  

3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy lub jej zmiany w trakcie realizacji  

na warunkach innych, niż w treści otrzymanej oferty, jedynie w przypadku,  

gdy zaproponowane zmiany są  korzystne dla Zamawiającego. 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Termin składania ofert: 25.05.2018 do godz. 12.00.  

2. Miejsce składania ofert: oddzial.bialystok@ipn.gov.pl 

 

 
VI. Dodatkowe informacje 

1. Dany Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

2. Złożenie oferty jest równoczesne z akceptacją wszystkich zasad niniejszego postępowania, 

w tym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niniejsze postępowanie ma na celu przede 

wszystkim zbadanie rynku i prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia. Nieudzielenie 

zamówienia danemu Wykonawcy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

skierowanych do Zamawiającego. 

3.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5.  Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia nie krótszej niż 36 miesiące. 

6.  Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy.  
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