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OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, woj.

warminsko-mazurskie, tel. 0-89625-01-30, faks 0-89 625-01-39 .

• Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.nidzica.up.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Dostawa sprzetu komputerowego i

licencji dla Powiatowego Urzedu Pracy w Nidzicy.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzetu

komputerowego i licencji dla Powiatowego Urzedu Pracy w Nidzicy - zgodnie ze Szczególowym

Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiacym zalacznik nr 1 do SIWZ.

11.1.6) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 30.23.45.00-3, 30.23.72.80-5, 30.23.21.10-8,

48.21.95.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.2)ZALICZKI

11I.3)WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu zgodnie z

zalacznikimen nr 4 do SIWZ. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia tych warunków na

podstawie zlozonego oswiadczenia wedlug formuly spelnia/nie spelnia.

• 11I.3.2)Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy uzna, ze warunek jest spelniony, gdy: 1) Wykonawca oswiadczy, ze

posiada wiedze i doswiadczenie pozwalajace na prawidlowa realizacje zamówienia, 2)

Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie wykonal (a w

przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych równiez wykonuje) co najmniej 3 dostawy

sprzetu komputerowego i licencji odpowiadajace swoim rodzajem dostawom

stanowiacym przedmiot zamówienia o wartosci co najmniej 50.000 zl kazda, 3)

Wykonawca zalaczy dowody, ze wykazane dostawy zostaly wykonane lub sa

wykonywane nalezycie. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia tych warunków na

podstawie zlozonych dokumentów, dowodów i oswiadczen wedlug formuly spelnia/nie

spelnia.

• 111.3.3)Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu zgodnie z

zalacznikimen nr 4 do SIWZ. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia tych warunków na

podstawie zlozonego oswiadczenia wedlug formuly spelnia/nie spelnia.

• 111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu zgodnie z

zalacznikimen nr 4 do SIWZ. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia tych warunków na

podstawie zlozonego oswiadczenia wedlug formuly spelnia/nie spelnia.



• 11I.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu zgodnie z

zalacznikimen nr 4 do SIWZ. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia tych warunków na

podstawie zlozonego oswiadczenia wedlug formuly spelnia/nie spelnia.

11I.4)INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunków, o których mowa wart.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu

nalezy przedlozyc:

• wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych równiez

wykonywanych, glównych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem

terminu skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli

okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub uslugi zostaly

wykonane, oraz zalaczeniem dowodów, czy zostaly wykonane lub sa wykonywane

nalezycie;

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przedlozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert;

111.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedklada:

111.4.3.1)dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert;

11I.6)INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 11I.4)albo w pkt 111.5)

1) Wypelniony, podpisany i opieczetowany przez osobe upowazniona (osoby upowaznione) do

reprezentowania Wykonawcy Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2) Wypelniony, podpisany

i opieczetowany przez osobe upowazniona (osoby upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy

Formularz Ofertowy 3) Wypelniony, podpisany i opieczetowany przez osobe upowazniona (osoby

upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy 4) Dokument

upowaznienia/pelnomocnictwa Uezeli zachodzi potrzeba) 5) Oswiadczenie producenta pamieci

masowej o potwierdzeniu warunków serwisowych, o których mowa w pkt. 9 Szczególowego Opisu

Przedmiotu Zamówienia 6) Oswiadczenie producenta pamieci masowej, ze oferowany sprzet jest

fabrycznie nowy pochodzi z oficjalnego kanalu sprzedazy producenta na rynek polski (patrz pkt. 10

Szczególowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) 7) Oswiadczenie producenta pamieci masowej, ze

oferowany sprzet jest wykonany zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiacymi

o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia. Elementy, z których

zbudowany jest sprzet maja byc produktami producenta tego sprzetu lub byc przez niego

certyfikowane oraz maja byc objete gwarancja producenta, potwierdzona przez oryginalne karty

gwarancyjne (patrz pkt. 10 Szczególowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) 8) Szczególowa

specyfikacja techniczna pamieci masowej, o której mowa w pkt. 10 Szczególowego Opisu

Przedmiotu Zamówienia 9) Oswiadczenie producenta zasilacza awaryjnego o potwierdzeniu

warunków serwisowych, o których mowa w pkt. 2 Szczególowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

10) Oswiadczenie producenta zasilacza awaryjnego, ze oferowany sprzet jest fabrycznie nowy

pochodzi z oficjalnego kanalu sprzedazy producenta na rynek polski (patrz pkt. 2 Szczególowego

Opisu Przedmiotu Zamówienia) 11) Szczególowa specyfikacja techniczna zasilacza awaryjnego, o

której mowa w pkt. 2 Szczególowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

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: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOy'VY



przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunków zmian

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w formie pisemnego aneksu. Zmiany te nie

moga naruszac postanowien art. 144 ust. 1 ustawy PZP, a potrzeba ich wprowadzenia moze

wynikac jedynie z nastepujacych okolicznosci: 1) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu

podpisania umowy, 2) zmian danych teleadresowych okreslonych w umowie, 3) w sytuacji

wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

na skutek zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostepna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.nidzica.up.gov.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: Powiatowy

Urzad Pracy w Nidzicy ul .Traugutta 2313-100 Nidzica pak. nr 17A.

IV.4.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:

17.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy ul .Traugutta 23 13-100

Nidzica Sekretariat pak. nr 28 - I pietra.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegajacych zwrotowi srodków z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy byc przeznaczone na

sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia: nie


