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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502477-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Police: Komputery przenośne
2017/S 242-502477
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Police
ul. Stefana Batorego 3
Police
72-010
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Chmielewska-Usewicz
Tel.: +48 914311852
E-mail: promocja4@ug.police.pl
Faks: +48 914311832
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.police.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.police.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje
kluczowe dla uczniów w Gminie Police”.
Numer referencyjny: FP.RPO.23/17

II.1.2)

Główny kod CPV
30213100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji
projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”. Zamawiający dokonuje
wyodrębnienia zamówienia na 4 części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji „Zadaniem”),
tj.:
— Zadanie nr 1 – dostawa laptopów, tabletów i oprogramowania,
— Zadanie nr 2 – dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
— Zadanie nr 3 – dostawa serwerów,
— Zadanie nr 4 – dostawa różnego sprzętu komputerowego.
2. Wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach danego zadania, jego ilość
oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa załącznik nr 1 specyfikacji dla zadania nr 1, dla zadania nr
2, dla zadania nr 3 i dla zadania nr 4.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia zakresu zawieranej umowy poprzez obniżenie do
20 % wartości umowy. Dokonane pomniejszenie nie będzie wymagało aneksu do umowy gdyż Zamawiający
poinformuje wykonaw.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 1 - Dostawa laptopów, tabletów i oprogramowania.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30237450

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Police, Trzebież, Niekłończyca.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania nr 1 dostawa laptopów, tabletów i oprogramowania - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 dla zadania nr 1
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn.: „Lepszy start –
kompetencje kluczowe dla uczniów

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenie niniejszego zamówienia jest wniesienie Zamawiającemu
wadium w wysokości: dla zadania nr 1: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2 - dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Police, Trzebież, Niekłończyca.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Zadania nr 2 dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 dla zadania nr 2
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn.: „Lepszy start –
kompetencje kluczowe dla uczniów

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenie niniejszego zamówienia jest wniesienie Zamawiającemu
wadium w wysokości: dla zadania nr 2: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 3 - dostawa serwerów.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Police, Trzebież, Niekłończyca.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Zadania nr 3 Serwery - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 dla zadania nr 3 SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn.: „Lepszy start –
kompetencje kluczowe dla uczniów

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenie niniejszego zamówienia jest wniesienie Zamawiającemu
wadium w wysokości: dla zadania nr 3: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 4 - dostawa różnego sprzętu komputerowego.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Police, Trzebież, Niekłończyca.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Zadania nr 4 różny sprzęt komputerowy, szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 dla zadania nr 4 SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn.: „Lepszy start –
kompetencje kluczowe dla uczniów

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenie niniejszego zamówienia jest wniesienie Zamawiającemu
wadium w wysokości: dla zadania nr 4: 600 PLN (słownie: sześćset złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej
dwie dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegającej na
dostawie sprzętu komputerowego na kwotę nie mniejszą niż 50.000.- PLN brutto każda (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto) – dotyczy zadania nr 1.
W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia.
O zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich
przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
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2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
Z nim stosunków prawnych.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/03/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
W Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pok. 52 II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI i VII – Wykonawca składa wraz z ofertą: aktualne nadzień
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składania ofert oświadczenie w formie pisemnej na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, zwane dalej oświadczeniem JEDZ – zał. nr 2 SIWZ
3. Wykonawca składa również dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2, § 5 ust. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.7.2016 r.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe informacje w zakresie
podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów jakie winien złożyć wykonawca zamawiającemu na
okoliczność potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
opisane zostały w dziale VI, VII i VIII SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2017
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