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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.nowysacz.pl/jednostki_miasta

Nowy Sącz: Dostawa 4 komputerów przenośnych wraz z
oprogramowaniem oraz 1 drukarki laserowej na potrzeby Zespołu Świetlic
Środowiskowych w Nowym Sączu
Numer ogłoszenia: 187535 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu , ul. H. Kołłątaja 13, 33-300 Nowy Sącz,
woj. małopolskie, tel. 18 441 0 111.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zss.nowysacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 4 komputerów przenośnych wraz z
oprogramowaniem oraz 1 drukarki laserowej na potrzeby Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa 4 (czterech) sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz 1 (jednej) sztuki drukarki
laserowej na potrzeby Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu oraz instalacja oprogramowania i
konfiguracja zakupionego sprzętu. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę oraz rozmieszczenie i uruchomienie
sprzętu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w Nowym Sączu a przypadku sprzętu
podlegającego instalacji - takŜe montaŜ i instalację.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 48.42.20.00-2, 48.62.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje Ŝadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. 2) Ocena spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie precyzuje Ŝadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. 2) Ocena spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie posiadania potencjału technicznego - Zamawiający nie precyzuje Ŝadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. 2) Ocena spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje
Ŝadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób.
2) Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje Ŝadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. 2) Ocena spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 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 art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2)
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, jeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Prawo zamówień publicznych (jeŜeli dotyczy)
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

2012-08-31 12:37

4z4

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=18...

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się moŜliwość zmiany ustaleń Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym
zakresie: a) wysokości wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych Umową w przypadku
stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia. b) jakości lub innych parametrów urządzeń
zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka moŜe być spowodowana: - niedostępnością na rynku urządzeń
wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; - pojawieniem
się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy
lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, - pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niŜ
wskazane w ofercie, - pod warunkiem, Ŝe zmiany wskazane powyŜej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.nowysacz.pl/jednostki_miasta
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zespół Świetlic
Środowiskowych, ul. Hugo Kołłątaja 13 / od 01.09.2012 r. ul. Barbackiego 64, 33-300 Nowy Sącz..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012
godzina 11:45, miejsce: Zespół Świetlic Środowiskowych, ul. Barbackiego 64 (I piętro, pokój nr 4) 33-300 Nowy
Sącz..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie dotyczy zadania publicznego w ramach Programu Świetlica-Dzieci-Praca na rzecz
wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Zadanie jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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