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oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU

x

_

dostawy

Zamieszczanie obowiązkowe

ocł,osznxlo DoTYczY

z

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1)

NłzwłI ADREs

Nazwa:

zEsPÓŁ EKoNoMIczNo ADMINISTRACYJNY szKÓŁ

Adres pocztowy: ul. Radomska 7
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gózd

26 -634

Tel.:

Wojewódawo:
mazowieckie

Faks:

4832023 57

4832023 57
Adres strony internetowej zamavłiającego Q eżel i pos iada) : www.bip.gozd.pl
Adres strony intemetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli
dotyczy): nie do8czy

Roozł.l ZAMAwIAJĄcEGo

I.2)

[l

Administracj a rądow a centralna

l_J Uczelnia publiczna
f] Instytucja ubezpieczenia społeczrego i zdrowotnego
f] Samodzielny publiczny zakładopieki zdrowotnej

łdministr acja rądowa terenowa
łaministracja samorządowa

fi
fl Podmiot prawa publicznego
I Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sąd lub

!

Inny (proszę olcreślić):

Ębunał

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIoTU ZAMÓwIENIA

il.

1.

1

) Nazrva nada na za mówien

iu pnzez zamawiaj

ącego

:

i montaŻ 2 4 zestaw ów komputerowyc h' wządzenia wi
projektora dla Publicznego Gimnazjum w GoŹdzię
Do stawa

115

el

ofu nkc yj ne go, drukark

i oraz

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

X

II.1.3) określenieprzedmiotu oraz wielkoŚci lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż 24 zestawów komputerowych, rłtządzenia
wielofunkcyjnego, drukatki, otazptojektora dla Publicznego Gimnazjum w Goździe.
Szczegółowy opis Przedmiotu Zanówięnia stanowi załączniknr 1 do niniejszej SIWZ.
Wymieniony w załączniku sprzęt powinien byó fabrycznie nowy oraz powinien posiadaó instrukcję
obsługi w języku polskim . Przedmiot zamówienia musi spełniaó wszystkie wymogi doĘczące
bezpieczeflstwa oraz zuĘciaenergii określone w obowiązującym w Polscę prawie. Wymagania
doĘczące sposobu rea|izacjizamówienia : - dostawa, wyładunęk, instalacjaorazuruchomienię
wszystkich vtządzeńobjętych przedmiotem zamówienia z wypełnionymi dowodami urządzeń,
szkolęnie zostanie zrea|izowane na koszt Wykonawcy w siedzibie Publicznego Gimnazjrrm w
Gożdzię; - do wszystkichutządzenna|eŻy dołączyć wszelkie przewody niezbędne do ich
prawidłowego uŻytkowania; - Wykonawcazobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych; Wykonawca w ofercie wskaze producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu.
Il.l.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
n. 1.5) wsPÓLNY

sŁowNlx ZłnłÓwmŃ (CPv)
Słownik glówny

30.20.00.00-t

Główny przedmiot

30 23 13 00 - 0, 302374 60 -2, 30 23 21 50-0' 302321 10
Dodatkowe przedmioty

48000000-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej ;

nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

.'

II.2)

-8'

38 ó5 21 00 -1'

nre

czAs TRwłxtł złvrÓwIENIA LUB TERMIN wYKoNłNtA')

zakończenia,

20.07

.20IIt.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM' EKONOMICZNYM'
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ur.l)WADIUM
Informacja na temat wadium

:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

rtt 2)zALlczKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczekna poczet wykonania zamówienia

2t5

:

nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU
SPEŁNIAN|A TYCH WARUNKÓW 3)
III.4)

INFoRMACJA

o

oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA oCENY

oŚwIADcZENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZLAŁIJ w
PosTĘPowANIU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDsTAwIE ART. 24 UsT. 1
USTAWY
III.4.1)

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w arl 22 ust.
ustawy' oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu należy przedlożyć:

III.4.2)

_

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art, 24 ust.
przedłożyć:

l

l

ustawy, należy

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwegorejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy
przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób flzycmych oŚwiadczenie w zakresie art.24 ust. l pkt 2
ustawy

_

aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożeniena raty zalegĘch płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _
wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziafu w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji częścizamówienia, przedkłada takŻ,e dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4,2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju' w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci _ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert

-

nie za|ega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecme i zdrowotne albo Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zalegĘch płatnościlub wstrzymanie w
całościwykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wnioskÓw

o

dopuszczenie do udziafu

składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właŚciwego organu sądowego

w postępowaniu o udzięlenie zamówienia

lub

albo

administracyjnego miejsca zamieszkania albo

l pkt 4_8 ustawy - wystawione
nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert _ albo oświadczenie złoŻone przed notariuszem'
właściwymorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kaju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie okeślonym w art.24 ust.

jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego zaświadczenia

3ts

[I.5) INFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTwIERDzAJĄcYcH, żo ornRowANE DosTAwY,
USŁUGI LUB RoBoTY BUDowLANE oDPowIADAJĄ oKRnŚlonyłr wYMAGANI6M

Wzakresiepotwierdzenia,żeoferowanedostawy,usługilubrobotyruoó@
wymaganiom należy przedłożyć :

inne dokumenty _ Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odporviadają wymaganiom jakościowych określonych przez Zamawiijącego' musząńoĘć wraz
z ofertą następujące deklaracje ( oświadczenia lub dokumenty) i certyfikaty dotyczące sprżętu wymieniónego w

Załącmiktlnr l do SIWZ

:

Zestasy komputerowy

ISo9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu ) .
2. oferowane modele komputerów musząposiadaó certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawrąwspółpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista
(załączyć: lvydruk Ze strony Microsoft WHCL).
jednostki centralnej mierzona zgodnię z normąIso 7779 oruzrykazana zgodnie
3. Głośnośó
z nolmą ISo 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca
maksymalnie2T dB..
4. Deklaracja zgodności CE (załączyćdo ofęrty).
1. Certyfikat

IIr.6) rNNE

DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokument, z którego wynika upowaŻtienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

'

IIL7) Czy ogranicza się możliwośćubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawcow, u Lt,l,rycłl ponaa
50 7o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
Iv.l)

TRYB UDZIELENIA

zAnłÓwnxu

ry.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograni czony

w.

2) KRYTERTA ocENY oFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofeń : najniŻsza cena

lv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

:

nie

rv.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy

:

tak

4/5

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwośćzmiany treściumowy zgodnie zart. I44 ustawy p.z.p.
w zakresie specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu wyłącznie, jeŻe|i iednocłetnie
spełnigne zostana poniższę warunki:
a) zmiany o których mowa nie wpłynąna zwiększenie ceny zaproponowanej w ofercie
Wykonawcy
b) zmiany o których mowa nie wpłynąna wydłużenieterminu realizacji przedmiotu
zamówienia' który Zamawiający określiłdo 20 tipca 2011 r. od dnia podpisania

umowy;

c) zmiany o których mowa nie wpłynąniekorzystnie na parametry techniczne zaofęrowanego
sprzęfu;

d) Wykonawca udokumentuje' iż po podpisaniu umowy zZamawiającemu sprzęt
zaoferowany w ofercie Wykonawcy został wycofany z produkcji ptzez jego producenta lub
autora.

opisane zmiany musząbyó pisemnie zaakceptowanę ptzęzZamautiającego i Wykonawcę. Do

dokonania zmiany wymaganę jest zawarcie stosownego aneksu.
IV.4) INFoRMAcJE ADMTNTSTRAcvJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specynmcja istotnycłl waffiw zamówienia :
www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego

w Gożdzię, ul. Radomska 7 pok. l02.
rr.4.4) Termin składania wniosków

29.06.201I

r.

o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu

Godzina:09 : 50
Miejsce: siedziba zamawiającęgo w Goździe ul. Radomska 7, pokój l02
oata:

Iv.4.5) Termin związaniaofertą okres w dniach:

30

@a

^rotecznego

lub ofert (jeżeli dotyczy):

terminu składania ofert)

Iv.4.1ó)Informacjedodatkowe,wtymdotycącefinansowaniaprojektu/prograń@

pzedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu
,rWyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i
terenów PG i PsP w Goździe do potrzeb WI wieku,, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozrłoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU vII,, Tworzenie
i poprawa warunków dla rozwoju Kapitału Ludzkiego" DZIAŁANIA 7.2.
,,

INF'RASTRUKTURA sŁUzĄcA EDUKACJr'' w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Woj ewó dztw a Mazowieckiego 2007 -2013

Iv.4.l7)Cryprzewidujesięunieważnieniepostępowaniaoudzieleniezamówienia@

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi sro-okow po'o.y
" które miaĘ być
udzielonej przez państwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia : nie

Miejsce publikacji ogłoszenia o prze'terg!;,
Biuletyn Zamówien Publicznych Nr. {l 9.!. .tl h!.: t!)!.4. z dnia20.06. 201 l r.
Strona intęrnętowa Zanawiającego - www.bip.eozd.pl dnia 20.06 20lt r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zanavłiającego dnia 20.06.201l r.

