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oGŁosZENIE o ZAMOWIENIU

x

- dostawy

Zamieszczanie obowiązkowe

ocłosznxrn DoTYczY

sEKcJA

I:

I.l) NAzwA

r

Nazwa:

X

Zamowięnia pub licznego

ZAMAWIAJĄCY

ADRES

ZESPoŁ EKoNoMIcZNo ADMINISTRACYJNY SZKoŁ

Adres pocztowy: ul. Radomska 7
Miejscowość:

Kod pocztowy:
26 -634

Gózd

Tel.

Województwo:

mazowieckie

Faks:

48320Ż3 s7

4832023 57

Adres strony intemetowej zamaw iającego (j e ż e l i p o s i a d a) : w w w.bi p. gozd. p l
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje doĘczące dynamicznego Systemu zakupów (jeżeli
dotvczd: nie dotvczv
l.2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGo

Administracj a rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
X Administracj a samorządowa

f]

I
I

!
!

Podmiot prawa publicznego
organ kontroli państwowej lub ochrony prawa'
sąd lub

Uczelnia publiczna
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodziel ny pub l iczny zakład opieki zdrowotnej

lnny (pros:ę określić):

Ębunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
It.l) OKREŚLENIE PRzEDMIoTtl ZAMÓwlENIA
III.

l. 1 ) Nazrva nadana zamówien iu przez zamawiaj ącego:

Dostawa i montaż komputerów' tablic interaktywnych oraz innych urządzeń dla Publicznego Gimnazjum
w Goździe
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II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

X

II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkoŚci lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa jmontaż komputerów, tablic interaktywnych oraz innych
utządzeń dla Publicznego Gimnazjum w Goździe. Zamalxlia1ący dopuszcza składanie ofert częściowych
z podziałem na 2 części.Przedmiotem zamówienia w Części1 jest dostawa t montaż 24 zesta:wów
komputerowych,urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki dla Publicznego Gimnazjum w Goździę
o p^r^metIach określonych w $ 3, Część1'. ZaŁącznka nr 1 do SIWZ' Przedmiotem zamówienia w
Części2 )est dostawa 1'0 zesta'wów tablic interaktywnych otaz innych urządzeń dla Publicznego
Gimnazjum w Goździe o p^rameft.ach określonychw $ 3, Część2. Załącznka nt 1 do SIWZ
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ'
Wymieniony w Załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję
obsługi w języku polskim . Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące
bezpieczenstwa oraz zuŻycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. Wymagania
dotyczące sposobu realizacji zamówienia : - dostawa, wyładunek , instalacja oraz uruchomienie
wszystkich urządzętl objętych przedmiotem Zamówienia z wypełnionymi dowodami urządzeń,
szkolenię Zostanię zrealizowane na koszt Wykonawcy w siedzibie Publicznego Gimnazjum w
Goździe; - do wszystkichurządzeńna|eŻy dołączyć wszelkie przewody niezbędne do ich
prawidłowego użytkowania; - Wykonawcazobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych; Wvkonawca w ofercie wskażę producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu.
ll.l.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
[1.5) wsPÓLNY sŁowNlx ZłnłÓwlnŃ (CPv)
Slownik glówny

30.20.00.00-1

Główny przedmiot

Dodatkowe przedmioty

30 23 13 00 - 0, 3023 74 60 -2, 302321 50-0' 30 2321 l0 -8, 3232 20 00-ó'
30 23 13 20 _ 6, 38 ó5 21 00 _l' 30 23 74 50 - 8, 32 3424 l2 -3,48 00 00 00 - 8

Il.l.6) Czy dopuszcza się złożenieoferty częściowej :

tak

Il.l.7) Czy dopuszcza się złożenieoferty wariantowej

:

II.2)

liczba części: 2

nie

czAs TRwANIA ZAMÓwIENIA LtjB TERMIN wYxoxłNtł')

zakoirczeniat 1

0.07.

2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM' EKONOMICZNYM'
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ilr.r) wADruM
Informacja na temat wadium

:

Zamawiający nie wymaga wniesięnia wadium
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.

rlr.2)złLrczKt
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

:

nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPowANlU oRAZ oPIS SPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3)

lII.4) INFoRMACJA o oŚWIADCZENIACH LUB DoKUMENTACH' JAKIE MAJĄ DosTARCZYc
wYKoNAwcY w CELU PoTwlERDzENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZLAŁU w

PosTĘPowANIU oRAZ NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UST. l
USTAWY

III.4.I) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
ustawy' oprócz oŚwiadczenia o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedlożyć:

lII.4.2)

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l ustawy'

l

należy

przedłożyĆz

-

-

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwegorejestru, jezeli 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 ó miesięcy
przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób ftzycznych oświadczęnie 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
rozłoŻenie na raty zalegĘch płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _
wystawione nie wczeŚniej niż 3 miesiące przed upływem tęrminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia a|bo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brĄ udział w realizacji częścizamówienia, przedkłada takŻe dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakesie wymaganym dla wykonawcy, okreŚlonym w pkt |ll.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

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

przedklada:
III.4.3.I) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,że:

-

nię otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert

-

nie zalega z uiszczanięm podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w
całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem
terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
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III.4.3.2) zaświadczenie właściwegoorganu sądowego

lub

administracyjnego miejsca zamieszkania albo

l pkt 4-8 ustawy _ wystawione
nie wcześniejniż ó miesięcy przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŻonęprzed notariuszem,
właściwymorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kaju, w ktÓrym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego zaŚwiadczenia

[t.5) INFoRMACJA

o

DoKUMENTACH PoTWIERDZAJĄCYCH, ZE oFERowANE DosTAwY,

USŁUGI LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPowIADAJĄ oKREŚLoNYM WYMAGANIoM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy' uslugi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty_Ponadto, Wykonawcyubiegający się o udzielenie zamówienia w Częścil i Części 2 w celu
potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadająwymaganiom jakościowych okreŚ|onych przezZamawiającego,
maszązłoĘćwraz zofertą następujące deklaracje ( oświadczenia lub dokumenty) i certyfikaty dotyczące sprzętu
wymienionego w Załączniku nr l do SIWZ :

Dotvczy : Cześci1
Zestaw komputerowy

1. Certyfikat ISo900l dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) .
2. oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną wspóĘracę
oferowanych modeli komputerów z ww' systemem operacyjnym Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft wHCL).

jednostki centralnej mierzona Zgodnię Z nonnąIso 7779 orazrykazana zgodnie
3. Głośność
znotmąIso 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca
maksymalnie27 dB (załączyć oświadczenie w'raz z raportęm badawczym wystawionymprzez
niezaleznąakredytowaną

j

ednostkę ).

4. Deklaracja Zgodności CE (załączyćdo oferty)
5. Certyfikat Energy Star 5'0 zamawiający wymaga wpisu dotyczącego oferowanego sprzętu w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar'org
wydruku ze strony internetowej.

lub http://www'energystar.gov.

Zamawiający dopuszcza dołączenie

Router

l. Certyfikaty CE, FCC,IC, Wi-Fi CERTIFIEDIMb/g/n.
Tablica interaktywna
CE i zgodność z DyrektywąRoHS.

1. Certyfikaty

2. Certyfikowany przez producenta tablicy serwis w Polsce

Projektor multimedialny
1. Certyfikat ISo9001 dla producęnta sprzętu(załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu).

2. Deklaracja zgodności CE 9 - załączyc do oferty.
3. Certyfikowany przęz producenta projektora serwis w Polsce

Komputer multimedialny z systemem dotykowego ekranu

1. Certyfikat Iso900l dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) .
2. oferowane modęle komputerów musą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną wspóĘracę
oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk zę strony Microsoft wHcL).
Z nolTną lso 7779 orazwkazana zgodnie z normą ISo 9296
w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 26,3 dB (załączyć oświadczenie
wrazz raportem badawczym wystawionym przezniezalezną akredyowanąjednostkę).

3. Głośnosćjednostki centralnej mierzona zgodnie

4. Deklaracja Zgodności CE (załączyćdo oferty)

.

5. Gertyfikat Energy Star 5.0 zamawiający wymaga wpisu dotyczącego oftrowanego sprzętu w internetowym
katalogu hĘ://www.eu-energystar.org
ze
internetowei

lub http://www.energystar.gov.
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Zamawiający dopuszcza dołączenie wydruku

Wizualizer

FCC, CE (załączyó do oferty) .
Bezprzewodowy tablet graficzny
l. Certyfikaty CE , ISo900l dla producenta (załączyć do oferty)
Ekran projekcyjny na statywie przeńoŚny
1. Cęrtvfikatv CE ( załaczvÓ do ofertv)
1. Certyfikaty

.

.

Iu.ó) INNE

DoKUMENTY

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

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

IlI.7) Czy ogranicza się możliwośćubiegania się o zamówienie publiczne tytko dla wykonawców, u których ponad
50 7o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
Iv. 1 ) TRYB UDZIELENIA zAMÓwIENIA

ry.l.l ) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograni czony
lV. 2) I(Rvre

RrA

ocENy oFERT

Iv.2.l) Kryteria oceny ofert . najniŻsza cena
Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

:

nie

IV.3) ZMTANA UMOWY

Cry przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy : tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zantawiający przewiduje możliwośćzmiany treściumowy zgodnie z art. l44 ustawy p.z.p.
w zakresie specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu wyłącznie, jeŻelijednocześnie
spełnione zostanąponiższe warunki:

a) zmiany o których mowa nie wpłynąna zwiększenie cęny zaproponowanej w ofercie

Wykonawcy
b) zmiany o których mowa nie wpłynąna wydłuzenie terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, który Zamawiający określiłdo 10lipca 2011 r. od dnia podpisania
umowy dla Częścil i 2;
c) zmiany o których mowa nie wpłynąniekorzystnie na parametry techniczne zaofęrowanęgo
sprzętu;
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d) Wykonawca udokumentuje, iZ no no

zaoferowany w oforcie Wykonawcy został wycofany z produkcji'pr.ez jeioproducenta

opisane zmiany musząbyć pisemnie zaakceptowane przezZamawiającego
i Wykonawcę.
dokonania zmiany wymagane j est zawarcie.loro*n.eo aneksu.
IV.4) INFoRMACJE

ADMTN

tsrRACyJN E

Iv.4. 1) Adres strony internetowej, na której j
www.bio.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

siedziba zamawiającego

w Goździę, ul. Radomska 7 pok. l02.
Iv'4'4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert (jeżeli doĘczy):

Data:

06.06.2011

Miejsce:

r.

Godzina:

11:50

siedziba zamawiającego w Goździe ul. Radomska 7, pokój 102

Iv'4.5) Termin związaniaofertą okres w dniach:

30

@a

^rątecznego

terminu składania ofert)

IV.4. 1 ó) Informacj e dodatkowe, w tym dotyczące fi

pzedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Projektu
,,Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd popizez dostosowo,ńi, brdynków i
terenów PG i PsP w Goździe do potrzeb XXI wieku,, wspólfinansowany ze
środków
Europejskiego Funduszu Rozrłoju Regionalnego w ramach PRI6RITETU Vu
,, Tworzenie
i poprawa warunków dla rozwoju Kapitału Ludzkiego. DZIAŁANIA 7.2.
,,

INFRASTRUKTURA SŁUZĄCA EDUKACJI'' w ra-mach Regionalnego Piogramu
operacyj

go Woj ewód ztw a Mazowieckie go 2007 -2013
Iv.4.l7)Czyprzewidujesłęunieważnieniepostępowania
ne

sr9!\ów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwroto,ni sro"o[orn
z pomocy
przezntrczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia : nie
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ińiłllxij.."mialy

być

ZAŁĄCZNIK

I

INFoRMACJE DoTYCZĄCE oFERT CZĘŚcIowYCH
CzĘŚĆ

nr -/

*n"*n : Dostawa i montaż 24

zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz

drukarki

l) KRÓTKI oPls zE wSKAZANIEM wIELKoŚcl LUB ZAKREsU złuÓwInnIł
Szczegółowe wymagania w zakfesie Części1 Zamawiający opisał w $ 3 ( Częśćl) Załącznik Nr l
do SIWZ ( Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia)
2)

WsrÓlnv SŁowNIK ZłuÓwtnŃ (cPv)
Słownik główny

3020 0000-

Główny przedmiot

30231300-0' 302374 ó0-2' 302321 50-0' 30232l l0-8, 48000000-8

Dodatkowe przedmioty

3)

CzAs TRWANIA

zakończenia'

1

I

LtrB TERMIN wyKoNANrA

0.07.20II r.

4) KRYTERIA oCENY oFERT : Najniższa cena

CzqŚc

nr 2

NAZwA

:

Dostawa i montaż l0 zestawów tablic interaktywnych oraz innych urządzeń

wtrlxoŚcI LUB ZAKRESU złłrÓwrnNlł
w
zaklesie
Części2 Zamawiający opisał w $ 3 ( Część2) Załącznik Nr
Szczegółowe wymagania
do SIWZ ( Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia)
1)

KRÓTKI oPIs zE WSKAZANIEM

2) wsPÓLNY Sł-owNlx

1

ZłnłÓwlnŃ (CPv)
Słownik glówny

3Ż322000-6

Glówny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

3)

Człs TRwANIA

zakończenia'

4)

1

30 23 13 20 -

6, 302374 50 _ 8' 38 ó5 21 00 -

LUB TERMIN wYKoNANlA

0.07.Ż0II r.

KnvrnnIł oCENY oFERT : Najniższa cena

7/8

l,

323424

12 -

3

48 00 00 00

_

8

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu :
Biuńtyn Zamowien P_ublicznych Nr. /łffiQQ:.?9'l|.4rdnia 26 maja 2011 r.
Strona internetowaZamawiającego - www.bip.gozd.pl dnia26 maja 2011 r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego dnia 26.05.20|l r.
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