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OGTOSZENIE O ZAM6WIENIU

Dzialajqc w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Biafystok, zapraszam
do zlo2enia ofert na wykonanie uslugi / desta+ry/ +ete+V-UuAe.*tanei*, kt6rej warto(c nie
przekracza kwoty okreSlonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wiei publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 7579 ze zm.\.
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2.

Okreilenie przedmiotu zam6wienia:
,,Zakup uslugi migracji systemu pocztowego Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku
do Srodowiska pracy grupowej, szkolenia dla administrator6w i wsparcia
technicznego."
Kod CPV - 72000000-5 - Uslugi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia

wymagaf: Przedmiotem zam6wienia jest zakup uslugi migracji systemu pocztowego
Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku do 6rodowiska pracy grupowej, szkolenia dla
administrator6w i wsparcia technicznego, zgodnie z wymaganiami zawartymi
Opis

w Zalgczniku nr 2 do Ogloszenio o zom6wieniu,,Opis przedmiotu zam6wienia".

3.

Przedmiot zam6wienia realizowany bqdzie w 6 etapach (Etap 1- Etap 6), zgodnie z
zapisami zawartymi w projekcie umowy - Zolqcznik nr 3 do Ogloszenia o zomiwieniu.
Przedmiot zam6wienia obejmuje swoim zakresem uslugq wsparcia technicznego (dla
kt6rej wymagania, zostaly okreilone w projekcie umowy - Zolqcznik nr 3 do Ogloszenio o
zom6wieniu) przez wymagany okres 24 miesiqcy.
Warunki udzialu w postepowaniu: W celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w
postQpowaniu, Wykonawca winien wykazai wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed
u plywem terminu skladan ia ofert w niniejszym postqpowaniu, a je2eli okres prowadzenia
dziatalno(ci jest kr6tszy - w tym okresie, uslug (lqcznie lub oddzielnie) t.j.:
a. co najmniej dwie uslugi migracji co najmniej 300 kont pocztowych do systemu
pracy grupowej,
b. co najmniej dwie uslugi wsparcia technicznego dla systemu pracy grupowej
zawierajQcego co najmniej 1000 kont pocztowych.
Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie poszcze96lnych uslug lqcznie bqdl oddzielnie
u jednego lub u wiqkszej ilo6ci podmiot6w.
Dokumentem potwierdzajacym spelnienie warunku bqdzie dolqczony do oferty wykaz
uslug zrealizowanych, w okresie 3lat przed uplywem terminu skladania ofert
w postqpowaniu, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoici jest kr6tszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, daty wykonania, podmiot6w na rzecz, kt6rych wykonywane
byty uslugi (wg Zalqczniko nr 4 do Ogloszenio o zom6wieniu) z zalqczeniem dowod6w
okre6lajqcych czy te uslugi zostaly wykonane nale2ycie, przy czym dowodami, o kt6rych
mowa, sa referencje bqdi inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego
uslugi byly wykonywane, a je2eli z uzasadnionej ptzyczvny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy.

Termin realizacji zam6wienia: zgloszenie gotowosci do odbioru Etapu 5 powinno nastqpi6
w terminie do 78 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
Etap 1 - 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
Etap 2 - 5 dni roboczych od dnia zakoiczenia Etapu 1, potwierdzonego protokotem
odbioru Etapu 1 (zaakceptowanie projektu przez Zamawiajqcego),
Etap 3 - 10 dni roboczych od dnia zakoficzenia Etapu 2, potwierdzonego protokolem
odbioru Etapu 2 (bez zastrze2e6),
Etap 4 - 10 dni roboczych od dnia zakoriczenia Etapu 3, potwierdzonego protokolem
odbioru Etapu 3 (bez zastrze2e6),
Etap 5 - 30 dni roboczych od dnia zakoiczenia Etapu 4, potwierdzonego protokolem
odbioru Etapu 4 (bez zastrze2e6),
Etap 6 - 24 miesiqce od dnia zakoriczenia Etapu 5, potwierdzonego protokolem odbioru
koricowego (bez zastrzeief )

4.

Kryterium wyboru: cena 100%
Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta zawierajqca najniisze cenQ

ofertowe brutto,

wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,2e Wykonawcy
zlo2q oferty o takiej samej cenie - Zamawiajacy wezwie tych Wykonawc6w do zloienia
dodatkowych ofert cenowych.

Je2eli nie bqdzie mo2na

W

uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo6d przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawcq, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq na

podstawie kryterium wyboru.

5.
5.

Oferta musi byi napisana w jqzyku polskim i podpisana przez osobq upowainionq
do reprezentowania wykonawcy na zewnatrz.
Oferta winna zawierai: wypelniony formularz ofertowy - stanowiacy Zalqcznik nr 7
do Ogtoszenia o zom6wieniu oraz wykaz uslug stanowiqcy Zotqcznik nr 4 do Ogloszenio
o zom6wieniu.

7.

8.
9.

Oferte nale2y zlo2yi w siedzibie Zamawiajqcego w UrzQdzie Miejskim w Bialymstoku,
w Departamencie lnformatyki, ul. Slonimska 1, pok. nr 30 (sekre^tariat) 1gf nzeslad
pocztE elektronicznq na adres inf@um.bialystok.pl do dnia /.2.. /.V-d.2018 r.
do godz. 10:00.
Osobq do kontaktu z wykonawcami jest:
Michal Rzofca, tel.85 869 52 57, mrzonca@um. bialystok.pl
Bartosz Bakunowicz, tel. 85 8696719, bbakunowicz@u m. bialystok. pl
Zamawiajqcy odrzuci ofertq, kt6ra nie spelnia wymagari okre6lonych

o

zomdwieniu

lub jej tre6i nie odpowiada treici

Ogtoszenio

w

o

Ogloszeniu
zom5wieniu,

z zastrze2eniem pkt 10.
10. Zamawiajqcy w toku badania i oceny ofert mo2e 2qdai od wykonawc6w wyja6nieri
dotyczqcych oferty, a w przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych

dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.

11. Zamawiajqcy poprawi w treSci oferty:
a) oczywiste omytki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omylki polegajqce na niezgodno(ci oferty z lre!;ciq Ogloszenio o zomiwieniu,
niepowodujqce istotnych zmian w tre(ci oferty, o kt6rych Zamawiajqcy powiadomi
wykonawcq, a wykonawca wyrazi na nie zgodq.

12. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu iprzedstawi najkorzystn iejszq
ofertQ w oparciu kryteria wyboru okre5lone w ogloszeniu o zam5wieniu, z zastrze2eniem
pkt 15.
13. Zamawiajqcy powiadomi wykonawc6w o wyniku postQpowania pisemnie/faksem/d rosa
elektron iczn a * izamie(ci informacjq na stronie internetowej.
14. lnne postanowienia: Wykonawca, kt6ry przedstawil najkorzystniejszq ofertq, bqdzie
zobowiqzany do podpisania umowy zgodnie z zalqczonym projektem umowy
stanowiqcym Zotqcznik nr 3 do Ogloszenio o zom6wieniu. Z'lo2enie oferty jest
r6wnowa2ne z pelnq akceptacjq umowy przez Wykonawcq.
15. W uzasadnionych okolicznosciach Zamawiajqcy dopuszcza uniewa2nienie postqpowania.
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