NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/67/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 30 000 EURO
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 )zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8.
Postępowanie prowadzone jest wg „Zasad postępowania w trybie zapytania ofertowego” stanowiących integralną
część postępowania.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 40 sztuk licencji pakietu biurowego Microsoft Office Standard 2019 OLP
NL Gov (part numer 021-10618) wraz z prawem opcji polegającym na możliwym zwiększeniu liczby
zakupionych licencji o dodatkowe 20 sztuk. Prawo opcji zostanie zrealizowane odrębnym wnioskiem na
podstawie zlecenia przesłanego Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7.12.2019r.
2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy – załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.

II.

ZAKRES RZECZOWY OFERTY
1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego stanowiącym Załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w
języku polskim.
2. Do formularza ofertowego należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej
2/4 do dnia 28.11.2019r. do godz. 11:00. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób liczy się data i
godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta pn. „Zakup pakietu biurowego Microsoft Office dla WSA w Warszawie”– SPRAWA WSA/ZP/BA/67/2019–
nie otwierać przed 28.11.2019r godz. 11.00.
3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
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IV.

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena (C)

– waga kryterium 100 %

2. Ocena ofert, dokonywana będzie wg. następującego wzoru:
P= Cmin/C x 100 [PKT]
gdzie: P - Ilość punktów przyznanych w ocenianej ofercie
Cmin - najniższa cena brutto oferty, spośród ocenianych ofert,
C - cena brutto ocenianej oferty


maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów [100 pkt] w kryterium [C].

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy
zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie można będzie wyliczyć różnicy punktów.
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Załącznik nr 2
NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/67/2019
FORMULARZ OFERTOWY
DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 30 000 EURO
Nazwa Oferenta: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Adres: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … .
NIP: : … … … … … … … … … … … … … ; REGON: : … … … … … … … … … … … … … … … …
Reprezentowany przez: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr sprawy WSA/ZP/BA/67/2019 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
pn. „Zakup pakietu biurowego Microsoft Office dla WSA w Warszawie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
wzorem umowy za cenę:
Lp.

1

Nazwa

Ilość

Cena 1
pakietu
brutto zł

Wartość oferty
brutto zł

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)x(3)

40

…………………

…………………

Pakietu biurowego Microsoft
Office Standard 2019 OLP NL
Gov (part numer 021-10618)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i zobowiązujemy się
zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach.
2. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
w niniejszym postępowaniu.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i
prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).
5. W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących
przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: Imię i nazwisko .................................................., tel.
................................., e-mail:…..…………………………
Załączniki do formularza ofertowego: aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Oferenta- ilość stron,

-------------------------------------(miejscowość)

( data)

-------------------------------------------------------------------(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Oferenta

Strona 3 z 8
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE
ZAPYTANIE OFERTOWE WSA/ZP/BA/67/2019

WZÓR UMOWY
Umowa zawarta w dniu …………………….2019 roku w Warszawie pomiędzy:
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa,
NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez:……………………..– Dyrektora Sądu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną.

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, niniejsza umowa została
zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dyspozycje art. 4 pkt 8 rzeczonej ustawy. Zamówienia
udzielono Wykonawcy w postępowaniu (NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/…../2019) przeprowadzonym wg zasad określonych w Regulaminie
udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i w konsekwencji powyższego została zawarta umowa
następującej treści.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy – zamówienia podstawowego jest zakup 40 licencji na pakiet biurowy Microsoft Office
Standard 2019 OLP NL Gov (part numer 021-10618) - przypisanych do posiadanego przez Zamawiającego konta
Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) zwanego dalej Oprogramowaniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się przez zasoby internetowe Centrum obsługi licencjonowania zbiorowego VLSC
Microsoft, poprzez konto Zamawiającego:
1) dostarczyć zbiorczy klucz produktu,
2) zapewnić dostęp do wersji instalacyjnej Oprogramowania.
3. W ramach niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do pobrania Oprogramowania ze stron internetowych
producenta Oprogramowania, zainstalowania i aktywacji na dowolnym sprzęcie w ilości zgodnej z ilością
udzielonych licencji.
§2
Termin i miejsce realizacji
1. Udzielenie licencji na Oprogramowanie, o którym mowa w § 1 zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w
terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Za datę udzielenia licencji zostanie przyjęty dzień dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego,
który umożliwi zarejestrowanie u producenta oprogramowania w formie elektronicznej zakupionych licencji w
portalu Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC)

Strona 4 z 8
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE
ZAPYTANIE OFERTOWE WSA/ZP/BA/67/2019

§3
Prawo opcji
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu liczby zamawianych licencji, o której mowa w § 1 ust. 1 maksymalnie o dodatkowe 20 sztuk licencji.
3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy oraz po
zakończeniu realizacji umowy, lecz nie później niż do 7 grudnia 2019.
4. Cena jednostkowa licencji zakupiona zgodnie z prawem opcji będzie identyczna jak cena licencji, określona w
Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.
5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębną korespondencją
przesyłając stosowne zlecenie podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca udzieli licencji na Oprogramowanie w
terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przesłania zlecenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji,
a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
8. Przy zastosowaniu prawa opcji przepisy § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.

§4
Licencyjna i prawa autorskie
1. Zamawiający nabywa na czas nieokreślony uprawnienia licencyjne na prawach i zasadach określonych przez
producenta oprogramowania.
2. Zamawiający jest zobowiązany przestrzegać i stosować zasady użytkowania, uaktualniania i ochrony licencji
oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z prawodawstwem polskim określonym w
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.).
3. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych z utworami
wykorzystanymi do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne
czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób
trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z
roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.
4. W przypadku, gdy, wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami zgłaszanymi przez osoby
trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu Umowy, Wykonawca
niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z
Oprogramowania.
5. Umowa nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
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§5
Wynagrodzenie i warunki zapłaty
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy objętego zamówieniem podstawowym, wyniesie
…………………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………) zgodnie z załączonym formularzem
ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.
2. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy objętego prawem opcji, o którym mowa w §
3

nie

może

przekroczyć

łącznie

150%

wynagrodzenia

określonego

w

ust. 1 tj. kwoty …………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………).
3. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
4. Rachunek bankowy Wykonawcy musi być wskazany w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT)
udostępnionym w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa
Finansów, pod rygorem wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu pojawienia się numeru rachunku
bankowego Wykonawcy w rejestrze.
5. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług.
6. Faktury będą wystawione na: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa,
NIP 525-22-83-365.
7. Za datę zapłaty, Strony ustalają datę uznania konta bankowego Wykonawcy.
8. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
9. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z Umowy ani regulować ich w drodze kompensaty.

§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po
terminie określonym w § 2 ust. 1 i odpowiednio w § 3 ust. 6.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.
1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności określonych w § 7 ust. 1 pkt 1.
3. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
4. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez potrącenie z wynagrodzenia
Wykonawcy.
5. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia całości poniesionej przez Zamawiającego szkody na zasadach ogólnych
przewidzianych w kodeksie cywilnym.
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§7
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy:
1) zwłoka w wykonaniu Umowy przekracza 7 dni licząc od daty określonej w § 2 ust. 1 i odpowiednio w
§ 3 ust. 6,
2) nastąpiła jakakolwiek zmiana organizacyjna powodująca zmianę osobowości prawnej lub formy organizacyjnej
Wykonawcy, utrudniająca lub uniemożliwiająca wykonanie Umowy,
3) zaistnieją przesłanki umożliwiające odstąpienie od umowy określone w przepisach Kodeksu cywilnego,
4) w przypadku zajęcia wierzytelności albo prawa Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu
egzekucyjnym,
5) w przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy lub zaistnienia niewypłacalności
Wykonawcy.
2. Odstąpienie od Umowy jest możliwe w ciągu miesiąca od dowiedzenia się o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej
odstąpienie od Umowy poprzez skierowanego oświadczenia o rozwiązaniu do drugiej Strony.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i
odszkodowań.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą
wynagrodzenia pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni na uregulowanie
płatności.
5. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Wykonawcy lub
Zamawiającego.

§8
Osoby odpowiedzialne za należyte wykonanie umowy
1. Ze strony Zamawiającego, pracownikiem odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest p.
…………………… tel. (22) ………………………, e-mail: ……………………………@warszawa.wsa.gov.pl
2. Ze strony Wykonawcy, pracownikiem odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest p.
……………………………tel……………………………………….. e-mail……………………………………………..

§9
Przepisy końcowe
1. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy dla
siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
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4. Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Umowa zawiera ……..(………….) stron parafowanych przez każdą ze stron umowy.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do umowy - Formularz Ofertowy.
2. Załącznik nr 2 do umowy - Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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