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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO
Zamawiający:
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
NIP: 701 002 53 24

Działając na podstawie przepisów Zarządzenia nr 22/17 Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych, Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póź n. zm.) na podstawie
art. 4 pkt 8 cyt. ustawy.
Przedmiotem niniejszego zamówienia nr 1142/<PU/2020 jest:
ZAKUP REJESTRATORA ROZMÓW WRAZ Z USŁUGĄ GWARANCJI

I.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa, zainstalowanie i uruchomienie nowego cyfrowego rejestratora rozmów;
szkolenie co najmniej dwóch osób z zakresu administracji i obsługi urządzenia;
świadczenie usługi gwarancji w okresie 24 miesięcy.

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:
CPV 323424450-1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin realizacji zamówienia: dostawa urządzenia - 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy, nie póź niej jednak niż do 18 grudnia 2020 r.
III.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do
ogłoszenia);

IV.

Wymagana forma składania dokumentów
wypełniony Formularz ofertowy zawierający podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy należy przesłać w formie skanu;
wszelkie czynności związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być
dokonane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy;
dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na
język polski.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający przewiduje udzielnie zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z
najniższą ceną.
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę wraz z wypełnionym Formularzem ofertowym należy przesłać w formie
elektronicznej na adres cba505@cba.gov.pl tytułem Oferta do zapotrzebowania

nr 1142kPU/2020;
Ofertę należy przesłać do dnia 30.11.2020 r. do godz. 15:30.
VII.

Udzielenie informacji
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej, za pomocą telefonu,
faxu lub e-maila;
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agata Wojcieszek, tel. 781330240, fax 22 4372690, e-mail: cba505@cba.gov.pl

VIII. Zasady przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert, zostanie wybrany
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Oferta złożona przez Wykonawcę po upływie terminu przewidzianego na jej złożenie
nie zostanie uwzględniona w wyborze Wykonawcy;
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
IX.

Informacje uzupełniające
Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze
odwoławczej;

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcy w
ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert;
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania bez podania przyczyny;
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Załaczniki:
Zał. nr ł —Opis przedmiotu zamówienia;
Zał. nr 2 — Formularz ofertowy;
Zał. nr 3 — Projekt umowy.

