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Szanowni Pa ństwo,

Uprzejmie informujemy, że Pa ństwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 

2014-09-09 o godzinie 13:01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówie ń Publicznych w 

dniu 2014-09-09 o godzinie 13:01 (numer ogłoszenia 299678-2014).

Tre ść zamieszczonego ogłoszenia w zał ączeniu.

Ta wiadomo ść została wygenerowana automatycznie. Prosimy na ni ą nie 

odpowiada ć.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji o głosze ń prosimy 

kierowa ć na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urz ąd Zamówie ń Publicznych.

299678-2014.html

Pilchowice: Zakup sprz ętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla

jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice w ramach  projektu Z

komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyf rowemu w Gminie

Pilchowice

Numer ogłoszenia: 299678 - 2014; data zamieszczenia : 09.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, faks

32 235 69 38.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pilchowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup sprzętu komputerowego wraz z

oprogramowaniem dla jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice w ramach projektu Z komputerem na TY -

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest zakup

sprzętu komputerowego i oprogramowania dla gminnych jednostek organizacyjnych: 52 komputery stacjonarne wraz

z monitorami, 12 laptopów, 6 drukarek laserowych czarno-białych, 15 drukarek laserowych kolorowych, 52 listwy

zasilające, 52 szt. UPS, 64 oprogramowania biurowe (licencja), 64 programy antywirusowe (licencja). Szczegółowy
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opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. Wymagany termin gwarancji: warunki, okres i

zakres gwarancji opisano w ZAŁACZNIKU NR 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, oraz w ZAŁACZNIKU NR 5

do SIWZ wzór umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne

do prawidłowej wyceny. Wszystkie wymienione sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać

wymagane prawem atesty, dopuszczenia, certyfikaty i oznaczenia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.21.31.00-6,

48.00.00.00-8, 30.23.72.80-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na

prawidłowe wykonanie zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na

prawidłowe wykonanie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na

prawidłowe wykonanie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa

pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.pilchowice.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w Pilchowicach ul.

Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 4c.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.09.2014 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 4 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice w ramach

działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne -

zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

Załączniki:

299678-2014.html 8,2 KB
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