Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OA.042.1.3.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POWIAT POLKOWICKI
59-100 Polkowice, ul. Górna 2

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) na realizację zadania p.n.:
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu –
program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”,
w ramach których realizowane będą następujące zadania:
1. Zadanie nr 1 : NOTEBOOK PC, PROJEKTOR MULTIMEDIALNY, URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE, EKRAN PRZENOŚNY, OPROGRAMOWANIE;
2.

Zadanie

nr

2:

TABLICA

INTERAKTYWNA,

PROJEKTOR

DO

TABLICY

INTERAKTYWNEJ, OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE DO TABLICY MULTIMEDIALNEJ
O

FUNKCJONALNOŚCI

OPROGRAMOWANIE
O

FUNKCJONALNOŚCI

OPROGRAMOWANIE

NIE

MNIEJSZEJ

EDUKACYJNE
NIE

NIŻ

DO

MNIEJSZEJ

EDUKACYJNE

DO

„ODPADY
TABLICY
NIŻ

I

MULTIMEDIALNEJ

„PARKI

TABLICY

RECYKLING”,
NARODOWE”,

MULTIMEDIALNEJ

O FUNKCJONALNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ „PROGRAM 5 PRZEDMIOTÓW DLA SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNEJ

YDP+

MATURA

MASTER

ANGIELSKI”

(BIOLOGIA,

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ + EUROPLUS+ MATURA
MASTER)

Zatwierdził, dnia:.................................................
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia
okoliczności opisanych w art. 93 ustawy.
5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, która składa się z następujących
rozdziałów:
A. Informacje dla Wykonawcy.
B. Opis przedmiotu zamówienia
C. Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
- załącznik nr 1: „Opis przedmiotu zamówienia”,
- załącznik nr 2: „Formularz cenowy”
- załącznik nr 3: „Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1”
- załącznik nr 4: „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”,
- załącznik nr 5: „Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom”,
D. Wzór umowy.
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ROZDZIAŁ A – informacje dla Wykonawcy
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Bądź kowalem swojego
losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach” - na podstawie umowy
nr

UDA-POKL.09.01.02-02-153/11-00

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki

na

z dnia 28
lata

maja 2012

2007-2013

r. w ramach

współfinansowanego

Programu

ze

środków

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, realizowanego w ramach ww.
programu:
1. Zadanie nr 1 : NOTEBOOK PC, PROJEKTOR MULTIMEDIALNY, URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE, EKRAN PRZENOŚNY, OPROGRAMOWANIE;
2.

Zadanie

nr

2:

TABLICA

INTERAKTYWNA,

PROJEKTOR

DO

TABLICY

INTERAKTYWNEJ, OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE DO TABLICY MULTIMEDIALNEJ
O

FUNKCJONALNOŚCI

OPROGRAMOWANIE
O

FUNKCJONALNOŚCI

OPROGRAMOWANIE

NIE

MNIEJSZEJ

EDUKACYJNE
NIE

NIŻ

DO

MNIEJSZEJ

EDUKACYJNE

DO

„ODPADY
TABLICY
NIŻ

I

MULTIMEDIALNEJ

„PARKI

TABLICY

RECYKLING”,
NARODOWE”,

MULTIMEDIALNEJ

O FUNKCJONALNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ „PROGRAM 5 PRZEDMIOTÓW DLA SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNEJ

YDP+

MATURA

MASTER

ANGIELSKI”

(BIOLOGIA,

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ + EUROPLUS+ MATURA
MASTER)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale B do SIWZ.
Miejscem dostawy jest: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,
ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.
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Wspólny słownik zamówień CPV:
Zadanie 1:
- 30213100-6, 38652100-1, 30232150-0, 48219300-9;

Zadanie 2:
- 30195000-2, 38652100-1, 48190000-6

Wymogi formalne:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub więcej ze wskazanych
w specyfikacji zadań.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
do 7 dni od podpisania umowy
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW.

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych poniżej.
IV. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale

technicznym,

osobach

zdolnych

do

wykonania

zamówienia

lub

zdolnościach

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował niezbędnymi zasobami przez cały okres realizacji zamówienia.
2. Zgodnie z art.22 ust.2a ustawy, Zamawiający żąda, aby w takiej sytuacji wykonawca
przedstawił dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt.6 ppkt. 2 i 3
specyfikacji oraz złożył pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Zamawiający uznaje, że w sytuacji gdy wykonawca nie posiada własnej wiedzy i doświadczenia
to korzystanie z obcej wiedzy i doświadczenia możliwe jest wyłącznie poprzez złożenie oferty
wspólnej, względnie ewentualne zlecenie części zamówienia podwykonawcy, który wymaganą
wiedzę i doświadczenie posiada.
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V. PODWYKONAWSTWO

W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców, Zamawiający
żąda wskazania w ofercie tych części (załącznik nr 5 do formularza oferty).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka
cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania
ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania.
2) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, cel działania, sposób ich
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich sposób
odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców),
3) w odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład
konsorcjum musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
1-8, zaś podmioty zbiorowe dodatkowo pkt. 9 ustawy,
4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem konsorcjum),
5) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę;
w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich
uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.
6) na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.XII.2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form

w jakich te dokumenty

mogą być składane (Dz. U. 226 poz.1817) §6 ust.1. pkt.2., kopie dokumentów dotyczące
podmiotów występujących wspólnie winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te
podmioty.
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VI. DOKUMENTY, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

1. 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
1.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w tym celu należy wypełnić,
podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ),

1.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w tym celu należy
wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ)
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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,
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym
w pkt 1.2.
c)

aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

1.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
1.3.1

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:
a) nie 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

2. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie wymagane
3. INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1
1) wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami (wg załączonego wzoru w Rozdziale C do
SIWZ),
2) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
3) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób
nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty),
4) zaparafowany projekt umowy,
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VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
IX. INFORMACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców,
którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
i podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba, że mimo uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny

potwierdzać

spełnianie

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez zamawiającego, nie później niż w dniu,

w którym upłynął termin składania

ofert.
3. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców,
którzy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub też w wyznaczonym terminie nie uzupełnili
pełnomocnictw.
4. Oferty Wykonawców, którzy nie potwierdzili spełniania przez oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, a także nie spełnili innych
wymagań

określonych

w

ustawie,

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

oraz w ogłoszeniu podlegać będą odrzuceniu.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców
którzy złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
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zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

X. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
1. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane w trybie art. 38
ustawy, co oznacza, że Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający odpowiadając na zapytania przesyła jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim
Wykonawcom, którym dostarczono niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
(bez ujawnienia źródła zapytania), a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie
internetowej zamieszcza na tej stronie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - dokonane zmiany i uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej
stronie i są one dla nich wiążące.
5. Zamawiający przedłuży, w razie zaistnienia takiej konieczności, termin składania ofert określony
w pkt. XV, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach
otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
terminowi.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.
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XI. NAZWISKA ORAZ STANOWISKA SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO,
UPRAWNIONYCH DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
W zakresie przedmiotu zamówienia:
1. Andrzej Ambroziak, tel. tel. 691619453, e-mail: informatyka@zs.polkowice.pl;
2. Ewa Kowalik, tel. 605403716, e-mail: ewako@op.pl;
W

zakresie

treści

SIWZ:

Agnieszka

Mietlińska,

tel.

76 746

15

12,

e-mail:

agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl
XII. NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZEBRANIA WYKONAWCÓW.

XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie na
następujące czynności Zamawiającego:
a) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenie oferty odwołującego.
3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
6.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.
2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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7.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi w terminie 5 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9.

Wykonawca

może

w terminie

przewidzianym

do

wniesienia

odwołania

poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XIV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy wykonać w języku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania,
komputerze lub nieścieralnym atramentem). Oferta, oświadczenia oraz wszelkie dokumenty
powinny być sporządzone w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert,
oświadczeń i dokumentów w języku innym niż polski. W przypadku, gdy przedkładane dokumenty
sporządzone są w innym języku, należy przedłożyć je wraz z ich tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego
załącznikami zamieszczonymi w Rozdziale B niniejszej specyfikacji.
3. Odpowiedzi powinny być udzielane na wszystkie pytania zawarte w ww. załącznikach, jeżeli
zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie postawione w załączniku nie
dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
4. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki i oświadczenia muszą być podpisane,
a wszelkie dokumenty bądź kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem przez osoby
wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, lub posiadające
pełnomocnictwo (za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817), kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane mają być za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
5. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą
być oznaczone klauzulą:
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
Zaleca się aby dokumenty oznaczone jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgromadzone
były w jednej części oferty, w sposób umożliwiający zabezpieczenie tych dokumentów przed
udostępnieniem osobom trzecim.
6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, poprawki cyfr i liczb
należy pisać wyrazami.
7. Należy ponumerować każdą z zapisanych stron.
8. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło
to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty
przez osoby nieupoważnione, trwale opatrzonej dopiskiem: „OFERTA NA „Zakup sprzętu
komputerowego w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy
Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach, Zadanie/a nr ……. Nie otwierać przed
dniem 17.08.2012 r. godz. 12:00”, na której podane są nazwa i adres Wykonawcy.
9. Jeżeli

Wykonawca

chce

wycofać

ofertę,

która

wcześniej

została

złożona,

to

składa

oświadczenie o wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem”: „Cofnięcie oferty na
przetarg nieograniczony – OFERTA NA „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu:
Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego
w Polkowicach, Zadanie/a nr …….”.
10. Jeżeli Wykonawca chce dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złożona to składa
nową (poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: „Zmiana oferty
przetargowej na przetarg nieograniczony – OFERTA NA „Zakup sprzętu komputerowego
w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum
Ogólnokształcącego w Polkowicach, Zadanie/a nr …….”.
XV. INFORMACJE W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
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- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.

Zamawiający nie odrzuci oferty, w sytuacji wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek

pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty:
a) Oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów,
np.:
- widoczna mylna pisownia wyrazu,
- ewidentny błąd gramatyczny,
- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
- ewidentny błąd rzeczowy,
- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
b) Oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:
- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia
i dzielenia,
c) Inne omyłki – polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
OMYŁKI W OFERTACH, O KTÓRYCH MOWA W ust. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, POPRAWIANE BĘDĄ
JEDNAKŻE TYLKO W SYTUACJACH , KIEDY NIE BĘDĄ POWODOWAĆ ISTOTNYCH ZMIAN W TREŚCI
OFERTY.
XVI. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1) Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium- cena-100%
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C min
C = ---------- x 100 pkt
C badana
Gdzie: 100% = 100 pkt
C = przyznana liczba punktów
C min = cena najtańszej oferty
C badana = cena badanej oferty
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą
ilość punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku).
XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć do dnia 17.08.2012 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Górnej 2 w Polkowicach w Kancelarii.
Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które złożone zostaną po wyznaczonym terminie.
XVIII. OTWARCIE I OCENA OFERT
Otwarcie ofert ostatecznych nastąpi w dniu 17.08.2012 r. o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego,
- sala konferencyjna ul. Górna 2, 59-100 Polkowice.
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie
o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym
kryterium oceny i łączną punktację.
Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy
ogłoszeń Zamawiającego i na stronie internetowej.

XIX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Przetarg nieograniczony odbywa się wg procedury zawartej w ustawie. Rozpoczęcie przetargu
rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.
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2. Zakres działania zespołu przeprowadzającego przetarg obejmuje:
a) w części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców):
-

stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu;

-

zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;

-

podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

-

otwarcie wniesionych ofert, zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem, przyjęcie
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:
-

oferty z napisem „ZMIANA OFERTY...”

-

oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY..”

-

pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia;

-

podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oświadczeń, że nie są związani (w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy) z Wykonawcami
uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-1 „Oświadczenie członka komisji przetargowej”),

b)

przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert.

W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):
- ocena ofert od strony spełnienia warunków formalnych;
- ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;
- wybór najkorzystniejszej oferty.
XX. WZÓR UMOWY
1.

Wzór umowy został zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji.

2.

Warunki i zasady wprowadzenia zmian do przedmiotu zamówienia:

Zmiany umowy mogą być dokonane przez Strony jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
A. Dopuszcza się możliwość poprawiania oczywistych omyłek w treści umowy.
B. Termin realizacji ulegnie wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
C. Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
(których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania

z należytą starannością) zasadniczo

utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie;
3. Jakiekolwiek zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.

Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ W WALUTACH OBCYCH.
XXII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU
PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.

Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 ustawy.

2.

W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg

powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
3.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez prawa zwrotu
wadium wniesionego przez Wykonawcę odmawiającego podpisania umowy.
4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Wykonawca może wtedy żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW
Z ZAMAWIAJĄCYM
Porozumiewanie

się

Wykonawców

z

Zamawiającym

oraz

przekazywanie

oświadczeń

i dokumentów odbywać się będzie w formie pisemnej drogą pocztową i faksem niezwłocznie
potwierdzonym w formie pisemnej, na adres Zamawiającego: Powiat Polkowicki, ul. Górna 2,
59-100 Polkowice, lub bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach
w godzinach pracy: poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30.
W przypadku braku dostępu do faxu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie
elektronicznej niezwłocznie potwierdzonej w formie pisemnej.
XXV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
WYKONAWCÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWNIU
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ROZDZIAŁ B – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 :
NOTEBOOK PC, PROJEKTOR MULTIMEDIALNY, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE,
EKRAN PRZENOŚNY, OPROGRAMOWANIE:
1. NOTEBOOK PC (3 szt.) RÓWNOWAŻNY LUB LEPSZY O PARAMETRACH MINIMALNYCH:

Lp.

Nazwa
komponentu

1.

Typ

2.

Zastosowanie

3.

Procesor

4.

Pamięć
operacyjna
RAM
Parametry
pamięci
masowej
Karta graficzna

5.

6.

Wymagane minimalne parametry techniczne

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:
HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 210 nitów, kontrast min
400:1, plamka max 0,252mm
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna
Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,
taktowany zegarem co najmniej 2,40 GHz, z pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB lub
równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.:
3213 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu
sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu
oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis
użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
4GB możliwość rozbudowy do min 8GB

Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min.

Dedykowana o pojemności pamięci min.1 GB, z możliwością dynamicznego przydzielenia
pamięci systemowej.
Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki
Klawisze do obsługi wideo i muzyki, min.: volume mute, volume up, volume down; play/pauza,
rewind, and fast-forward
Wbudowana w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD
(1280x720@30fps)
6-cell, 47WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 7 godzin
Zasilacz o mocy min. 65W

7.

Wyposażenie
multimedialne

8.

Wymagania
dotyczące
baterii
i
zasilania
Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL,
Zgodność z
zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
systemami
operacyjnymi i w firmie Microsoft + nośnik.
standardami
Certyfikaty i
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
standardy
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware
Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski.
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu
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http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na
stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org
Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z
normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 30dB (załączyć
certyfikat lub oświadczenia producenta).
Waga i
Waga max 2.47 kg z baterią 6-cell
wymiary
Szerokość: max 375 mm
Wysokość z przodu: max 28 mm
Głębokość: max 256 mm
Bezpieczeństwo 1.
BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy:
możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem
indywidualnym lub kartą SMART lub przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych
możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, eSATA, karty sieciowej, karty
audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników,
możliwość blokady/wyłączenia gniazda Express Card, modułu bluetooth, WLAN
kontrola sekwencji boot-ącej;
możliwość startu systemu z urządzenia USB oraz karty SD
funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
blokowanie zapisu na dyskach wymiennych USB
BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego
numerem seryjnym, datę startu gwarancji, wersji BIOS i data wydania BIOS, a także
informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu
graficznego, dysku HDD oraz baterii wraz z ich numerami seryjnymi.
2.
Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z
dysku twardego
3.
Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego
zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES
128 bit oraz AES 256bit
Warunki
Roczna gwarancja producenta świadczona w serwisie.
gwarancji
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy
potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
Wymagania
1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4a, 2 szt. USB 2.0, 2 szt USB 3.0, RJ-45
dodatkowe
z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście , 1 x złącze
mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/MMC/MS,
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN
802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI
Express.
3. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy
numerycznych. Touchpad
4. Wbudowany moduł Bluetooth 4.0
5. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW.
Dołączony nośnik ze sterownikami.
-

11.

12.

13.

14.

15.
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2. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY (3 SZT.) RÓWNOWAŻNY LUB LEPSZY O PARAMETRACH
MINIMALNYCH:
Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Technologia

3LCD

2.

Rozdzielczość
rzeczywista

min. 1024 x 768 (XGA)

3.

Kontrast

min. 2.500:1

4.

Jasność

min. 2.600 ANSI lm

5.

Poziom szumu

max. 29 dB (ECO) / max. 35 dB (normal)

6.

Zużycie energii

max. 300W / < 0.5 W (Stand-by)

7.

Żywotność źródła
światła

min. 4.000h (ECO)

8.

Moc lampy

max. 230W

9.

Zoom/Focus

min. 1.2x / ręczny

10.

Współczynnik
odległości

minimum w zakresie 1.7 - 2.0 : 1

11.

Odległość od
ekranu

minimum w zakresie 1-11 m

12.

Szerokość obrazu

minimum w zakresie 0.61 - 6.10 m

13.

Przekątna obrazu

minimum w zakresie 30" - 300"

14.

Wejściawymagany
minimalny zestaw
złącz:

Wejście Composite,
Wejście VGA (2x)
Wyjścia VGA (dopuszczalne przełączanie jednego z wejść)
Wejścia audio mini jack 3.5 mm,
2 x RCA (L/R)

15.

Porty
komunikacyjne

min. RS232, RJ-45

16.

Wbudowany
głośnik

min. 1W mono

17.

Wymiary (wys. x
szer. x głęb.)

max. 107 x 352 x 250 mm

18.

Waga

max. 3.0 kg

19.

Wymagany
minimalny zestaw
funkcji

Filtr o wydłużonej żywotności do 4000 godzin pracy.

zabezpieczenie kodem PIN
menu ekranowe w j. polskim
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20.

dodatkowych

sterowanie i zarządzanie przez sieć
Auto-Setup
timer prezentacji
tryb tablicy kolorowej
korekcja Keystone (w pionie +/- 30°)
Kensington Lock
łatwa wymiana lampy
funkcja "Freeze"
Direct Power Off
Auto-Keystone

Gwarancja

min. 36 miesięcy na projektor / 6 miesięcy lub 500 godzin na lampę

3. URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE
O PARAMETRACH MINIMALNYCH:
Lp.

Nazwa komponentu

(1

SZT.)

RÓWNOWAŻNE

LUB

LEPSZE

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Technologia

Atramentowa

2.

Kolorowy ekran LCD

Dotykowy z klawiszami dotykowymi o ekranie min. 4,9 cm

3.

Podajnik papieru

min. 100 arkuszy

4.

Dodatkowy podajnik
foto

O wymiarach min. 10x15, min 20 arkuszy

5.

Podajnik dokumentów
ADF

min. 20 arkuszy

6.

Odbiornik papieru

Min. 50 arkuszy

7.

Obsługiwane formaty
papieru

A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x
178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5
Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envelope

8.

Dupleks

Automatyczny

9.

Gramatury papieru

min. 64 – 220 g/m2

10.

Interfejs

min. Usb 2.0

11.

Komunikacja
bezprzewodowa

min. 802.11b

12.

Pamięć (RAM)

min. 64 MB

13.

Prędkość faksu

min. 14,400 bps

14.

Prędkość transmisji
(str.)

min 7 sekund

15.

Rozsyłanie
(broadcasting)

min. 90 lokalizacji

16.

Pamięć wg. Stron

min. 400 stron

17.

Szybkie wybieranie

min. 100 lokalizacji
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18.

Wybieranie grupowe

min.6 grup

19.

Tryb korekcji błędów

Tryb korekcji błędów ECM

20.

Rozdzielczość druku

6000x1200

21.

Prędkość kopiowania

min. 23 str./min Mono, min. 20 str./min Kolor

22.

Rozdzielczość
kopiowania Skan

min. 1,200 x 1,200 dpi

23.

Zmniejszanie/

min od 25% do 400% co 1%

Powiększanie kopii
24.

Kopiowanie
wielokrotne

min. 99

25.

Rozdzielczość
skanowania

Optyczna min. 1,200 x 2400 dpi, Interpolowana min. 19200x19200 dpi

26.

Możliwość skanowania
do

Obrazu, OCR, E-maila, Pliku, Pamięci USB, Media (karta)

27.

Obsługiwane karty
pamięci

Memory Stick®: min.16MB-128MB (DuoTM with Adopter) Memory Stick ProTM :
min.256MB-8GB (MagicGateTM : YES if not use MG function), SD: min.16MB-2GB
(MiniSDTM with Adopter), SDHC: min.4-8GB,xD Picture CardTM : min.16-512MB,xD
Picture Card TypeM+, xD Picture CardTM TypeM/TypeH: min.256MB-2GB

28.

PictBridge

PictBridge (USB) Port

29.

Eksploatacja startowa

w zestawie

30.

Pobór mocy

Druk max.19 W, Stan gotowości max.5,5 W, Uśpienie max. 2 W

31.

Poziom hałasu
Drukowanie

max. 50 dB(A)

32.

Waga

max. 9,0 Kg

33.

Wymiary (w x d x h)

max. 405 x 378 x 180 mm

34.

Dodatkowo

System Stałego Zasilania Atramentem wraz z tuszami do druku fotograficznego o
pojemnościach min. (1000 ml), 4 kolory

4. EKRAN PRZENOŚNY(3 SZT.) RÓWNOWAŻNY LUB LEPSZY O PARAMETRACH
MINIMALNYCH:
Lp.
1.

Nazwa
komponentu
Typ

Wymagane minimalne parametry techniczne
Ekran na statywie 150 x 150 cm
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5. OPROGRAMOWANIE (3 SZT.):
Minimalne wymagania
Oprogramowanie o funkcjonalności nie mniejszej niż MS Office 2010 standard .Akademicka licencja
MOLP Zamawiający wymaga aby licencja związana była z właścicielem a nie ze sprzętem.

Parametry nie mogą być gorsze od podanych w specyfikacji.
W przypadku gdy w opisie do SIWZ są użyte nazwy własne można je zastąpić innym sprzętem
o parametrach równoważnych lub lepszych.
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Zadanie nr 2 :
TABLICA INTERAKTYWNA, PROJEKTOR DO TABLICY INTERAKTYWNEJ,
OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE DO TABLICY MULTIMEDIALNEJ
O FUNKCJONALNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ „ODPADY I RECYKLING”,
OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE DO TABLICY MULTIMEDIALNEJ
O FUNKCJONALNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ „PARKI NARODOWE”,
OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE DO TABLICY MULTIMEDIALNEJ
O FUNKCJONALNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ „PROGRAM 5 PRZEDMIOTÓW DLA SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNEJ YDP+ MATURA MASTER ANGIELSKI” (BIOLOGIA,
MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ + EUROPLUS+ MATURA
MASTER):
1. TABLICA INTERAKTYWNA(1 szt.) RÓWNOWAŻNA LUB LEPSZA O PARAMETRACH
MINIMALNYCH:
Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.
2.
3.
4.

Przekątna obrazu
Format obrazu
Technologia
Rodzaj powierzchni

5.

Sposób obsługi

6.

9.

Rozdzielczość
rzeczywista
Prędkość kursora
Komunikacja i
zasilanie
Waga bez opakowania

Max. 16 kg

10.

Waga z opakowaniem

Max. 25 kg

11.

Akcesoria

wskaźnik, kabel USB, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie w języku
polskim, instrukcja obsługi

12.

Gwarancja

min. 5 letnia gwarancja producenta tablicy interaktywnej realizowana przez
certyfikowany serwis w Polsce.

13.

Podstawowe cechy
oprogramowania

7.
8.

Min. 77”
4:3
Dotykowa, optyczna
Matowa, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy, sucho ścieralna do
pisania pisakami sucho ścieralnymi. Powierzchnia nie może zawierać elementów
aktywnych odpowiedzialnych za generowanie dotyku
Pióro bez elementów elektronicznych, palec lub dowolny wskaźnik. Pełna emulacja
prawego i lewego klawisza myszy bez konieczności przełączania funkcji.
min. 31990 x 31990
min. 58 punktów/sekundę
USB

Oprogramowanie w Polskiej wersji językowej
Bank narzędzi interaktywnych – Bank dodatków funkcjonalnych
ułatwiających prowadzenie zajęć lekcyjnych minimum z przedmiotów takich
jak matematyka, język polski, biologia; historia, język angielski. Bank
uzupełniany regularnie przez producenta oprogramowania.
·
System operacyjny – Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 32 i 64 bity/ Mac
OS/ Linux.
·
Dostęp z poziomu oprogramowania do bazy zasobów multimedialnych on –
line – Dostęp do zasobów obiektów multimedialnych (filmy, zdjęcia) które
nauczyciel może pobrać i wykorzystać na zajęciach. Funkcja polegająca na
informowaniu użytkownika o nowo pojawiających się zasobach dostępna w
oprogramowaniu. Dostępne zasoby powinny być regularnie uzupełniane
przez producenta oprogramowania.
·
Funkcja multi – touch – obsługa więcej niż jednego punktu dotyku
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·
14.

Narzędzia ułatwiające
prowadzenie zajęć

·
·
·
·
·
·

·

·
·
15.

Przedmiotowe
narzędzia edukacyjne

·
·

·

·

·

·

·
·
·

·

16.

Narzędzia edycyjne

jednocześnie ułatwiająca pracę na tablicy interaktywnej.
Zapis dokumentów za pomocą oprogramowania – min. W formacie
oprogramowania jak i PDF oraz .IWB
Wirtu a lne pisa ki – mo żli wo ść na nos zen ia nota tek z a pomo cą
cyf roweg o a tra mentu , mo żl iwo ść wy boru po mię d zy pióre m a
zakre ś lac zem . Mo żli wo ść wy bo ru got owy c h rod zaj ó w lini i.
Fu nk cje ko nce nt ru jące u wa g ę słu cha czy na ist otn y m f rag me n cie
p r e ze n ta c j i – R e f le k t o r z m o żl i w o ścią e d y cji k szt ałt u , Ku rt y n a ,
k tóra u mo żliw ia zak rycie ek ra nu i p r zesu wanie go wg
zde fin io wane go k ie runk u w p i onie l ub w p oz io mie,
Inteligentny długopis – rozpoznający odręcznie naszkicowane kształty figur
geometrycznych,
Odtwarzanie zawartości strony – możliwość odtworzenia zawartości strony
(slajdu) łącznie z odtwarzaniem interaktywnych plików flash.
Wbudowana nagrywarka ekranu – możliwość zapisu wszystkich czynności
wykonywanych na komputerze w postaci sekwencji filmowej z dźwiękiem.
Rozpoznawanie pisma odręcznego – Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego
łącznie z rozpoznawaniem polskich znaków i jego konwersja na tekst
komputerowy. Możliwość odczytania zapisanego pisma np. w polu
tekstowym za pomocą wbudowanego w oprogramowanie syntezatora mowy.
Integracja z pakietem MS Office – Możliwość zintegrowania z programami
pakietu MS Office zdjęć ekranowych wykonanych za pomocą
oprogramowania tablicy.
Import plików multimedialnych – możliwość zaimportowania do prezentacji
plików graficznych oraz filmów.
Wbudowana w oprogramowanie wyszukiwarka internetowa.
Wbudowana Baza figur geometrycznych – pozwala na łatwe wstawienia figur
oraz brył geometrycznych do prezentacji,
Interaktywne narzędzia do geometrii – linijka, suwmiarka, ekierka,
kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz jego wycinka.
Narzędzia z możliwością dostosowania ich wielkości do wymagań
prezentacji,
Wykresy funkcji – automatyczne tworzenie wykresu funkcji
trygonometrycznych poprzez zmianę wzoru funkcji w polu edycyjnym,
możliwość edytowania skali wykresu.
Budowanie działań matematycznych – umożliwia tworzenie działań
matematycznych z wykorzystaniem wbudowanej bazy liczb i znaków,
możliwość wygenerowania wyników tych działań automatycznie przez
oprogramowanie.
Generator wykresów kołowych, słupkowych lub liniowych – automatycznie
przedstawiający wykres na układzie współrzędnych po wpisaniu
odpowiednich wartości w tabele z danymi.
Wbudowana baza wzorców tła – tło w kratkę, w linię z możliwością edycji
wielkości kratek oraz odstępów pomiędzy wierszami, możliwość ustawienia
jako tło dowolnego pliku graficznego.
Dodatki do zajęć chemii – Interaktywny układ okresowy pierwiastków z
opisami w języku polskim.
Generator pytań naukowych – narzędzie umożliwiające wyświetlenie
losowych pytań z wbudowanej w oprogramowanie bazy z możliwością.
Wbudowane narzędzie do przeprowadzania prostych głosowań i testów –
umożliwiające przeprowadzenie prostego testu pojedynczego lub
wielokrotnego wyboru.
Wbudowana baza min. 4000 multimediów – baza zdjęć, filmów, elementów
interaktywnych i dźwięków, którą użytkownik może wykorzystać do
tworzenia własnych zajęć interaktywnych. Bank mediów może być również
rozbudowywany przez użytkownika poprzez dodawanie własnych obiektów z
poziomu oprogramowania tablicy.
Grupowanie i blokowanie obiektów graficznych – funkcja umożliwiająca
grupowanie obiektów graficznych na wybranym slajdzie prezentacji w celu
ich wspólnego przemieszczania oraz edycji, możliwość zablokowania
obiektów.
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·
·

·

Klonowanie obiektów graficznych – możliwość klonowania obiektów.
Wypełnianie i edycja obiektów – możliwość wypełnienia obiektów
narysowanych za pomocą pisaków w oprogramowaniu dowolnym kolorem z
dostępnej palety.
Dodawanie do obiektów graficznych w dokumencie oprogramowania efektów
animacji np. wibrowania, podskakiwania czy obracania.

2. PROJEKTOR DO TABLICY INTERAKTYWNEJ (1 SZT.)RÓWNOWAŻNY LUB LEPSZY
O PARAMETRACH MINIMALNYCH:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa komponentu

14.

Typ
Technologia wyświetlania
Rozdzielczość rzeczywista
Jasność (STD/ECO)
Głośność (STD/ECO)
Format Obrazu
Waga
Współczynnik
odległości
Odległość od ekranu
Korekcja Trapezu
Rodzaje Projekcji
Żywotność lampy (STD/ECO)
Pobór mocy (STD/ECO/tryb
czuwania)
Wejścia min.

15.
16.
17.
18.
19.

Wyjścia min.
Audio
Pilot zdalnego sterowania
Gwarancja
Dostarczane akcesoria

20
21.

Kolor
Dodatkowo

9.
10.
11.
12.
13.

Wymagane minimalne parametry techniczne
Projektor krótkoogniskowy
DLP, 1 x 0.55” DMD Chip (4:3)
XGA 1024 x 768
min 2700 ANSI Lumenów / 1900 ANSI Lumenów
max 34 dB / 29 dB
4:3
max 3.7 kg
0.6 : 1
0.5 – 3.72 m
Pionowa +/- 15 stopni
Przednia, Tylna, Przednia sufitowa, Tylna sufitowa
min 3000 h / 4000 h
max 320W / 240W/ 0.9W
1 x HDMI (HDCP), 2 x D-Sub15 (RGB), 1 x RCA (Composite), 1 x Mini DIN4 (SVideo), 1 x 3.5mm stereo jack (audio), 1 x RJ45 (LAN), 1 x Mini DIN8 (RS232)
1 x 3.5mm Stereo Jack (audio) , 1 x D-Sub15 (monitor)
min. Głośnik 8W
Pilot na podczerwień
min. 3 lata na projektor, 3 lata na lampę (min. 2000 h)
Pilot bezprzewodowy wraz z bateriami, kabel zasilający, kabel DSub15, zaślepka obiektywu ze sznurkiem, instrukcja obsługi na CD-ROM
Czarny
mocowanie ścienne z regulacją ramienia do 1200 mm

3. OPROGRAMOWANIE (1 SZT.):
Minimalne wymagania
Oprogramowanie edukacyjne do tablicy multimedialnej o funkcjonalności nie mniejszej niż „Odpady i recykling”
Zamawiający wymaga aby licencja związana była z właścicielem a nie ze sprzętem.
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było kompatybilne z oferowaną tablicą

4. OPROGRAMOWANIE (1 SZT.):
Minimalne wymagania
Oprogramowanie edukacyjne do tablicy multimedialnej o funkcjonalności nie mniejszej niż „Parki narodowe”.
Zamawiający wymaga aby licencja związana była z właścicielem a nie ze sprzętem.
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było kompatybilne z oferowaną tablicą
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5. OPROGRAMOWANIE (1 KPL.):
Minimalne wymagania
Oprogramowanie edukacyjne do tablicy multimedialnej o funkcjonalności nie mniejszej niż „Program 5
przedmiotów dla szkoły ponadgimnazjalnej YDP+ Matura Master Angielski” (biologia, matematyka,
fizyka, chemia, przedsiębiorczość + EuroPlus+ Matura Master). Zamawiający wymaga aby licencja związana
była z właścicielem a nie ze sprzętem.
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było kompatybilne z oferowaną tablicą

Parametry nie mogą być gorsze od podanych w specyfikacji.
W przypadku gdy w opisie do SIWZ są użyte nazwy własne można je zastąpić innym sprzętem
o parametrach równoważnych lub lepszych.

Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ROZDZIAŁ C – Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Niżej wymieniony formularz ofertowy wraz z załącznikami po wypełnieniu przez Wykonawcę
zostanie załączony do oferty przetargowej:
Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
o
o
o
o
o

załącznik nr 1: „Opis przedmiotu zamówienia”,
załącznik nr 2: „Formularz cenowy”
załącznik nr 3: „Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1”
załącznik nr 4: „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”,
załącznik nr 5: „Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom”,
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FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
(pieczęć Wykonawcy)

stron

FORMULARZ OFERTOWY
Przetarg nieograniczony na:
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu –
program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach,
Zadanie/a nr ……….”,
dla
POWIATU POLKOWICKIEGO, UL. GÓRNA 2, 59-100 POLKOWICE
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(W przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy podać wszystkich
Wykonawców składających wspólnie ofertę)

2.Zarejestrowany adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................................
3. Numer telefonu: .............................................................
4. Numer faxu (w przypadku braku dostępu do faxu należy wskazać adres e-mail): ..................................
5. Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta bankowego: .....................................................................................

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie nr 1:
netto ………………………zł, słownie złotych, …………. ……………………………………
brutto ……………… zł , słownie złotych …………………………………………………….
Zadanie nr 2:
netto ………………………zł, słownie złotych, …………. ……………………………………
brutto ……………… zł , słownie złotych …………………………………………………….
zgodnie z dołączonym do oferty załącznikiem cenowym.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
5. UWAŻAMY SIĘ za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / niżej wymienione części zamówienia zostaną
powierzone do realizacji podwykonawcom (należy podać zakres):

1…………………………….

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

8. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach nr od…….. do ……… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne
i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9.

OŚWIADCZAMY,

że

zapoznaliśmy

się

z

postanowieniami

umowy,

określonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
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10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….………………
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach.
12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- ……………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
……………………….. dnia ……….. 20 … roku
……………………………………………..
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu –
program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach,
Zadanie/a nr ……….”,
Oferujemy:

L.p.

Nazwa

Parametry oferowane:
(rzeczywiste parametry techniczne
oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie
producenta, nazwy i typu urządzenia

1.

2.

Do niniejszego opisu można załączyć broszurę lub
potwierdzający dane techniczne zawarte w ww. tabeli.

prospekt

reklamowy

producenta

………………………….. dnia ……… 20…..… roku

……………………………………………..
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„FORMULRAZ CENOWY”
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu –
program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach,
Zadanie/a nr ……….”,
Oferujemy:
ZADANIE NR 1:

L.p.

Nazwa

ilość

Cena
jednostkowa
netto

1.

NOTEBOOK PC …………………

3 szt.

2.

PROJEKTOR
MULTIMEDIALNY
…………………………………….

3 szt.

3.

URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE
……………………………………..

1 szt.

4.

EKRAN PRZENOŚNY
……………………………………..

3 szt.

5.

OPROGRAMOWANIE
……………………………………..

3 szt.

Wartość netto

Wartość
brutto
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ZADANIE NR 2:

L.p.

Nazwa

ilość

Cena
jednostkow
a

Wartość netto

Wartość
brutto

netto

1.

TABLICA INTERAKTYWNA
………………………………………..

2.

PROJEKTOR DO TABLICY
INTERAKTYWNEJ
……………………………………….

3.

OPROGRAMOWANIE
(Oprogramowanie edukacyjne do
tablicy multimedialnej o
funkcjonalności nie mniejszej niż
„Odpady i recykling”)

1 szt.
1 szt.

1 szt.

OPROGRAMOWANIE

4.

(Oprogramowanie edukacyjne do
tablicy multimedialnej o
funkcjonalności nie mniejszej niż
„Parki narodowe”)

1 szt.

OPROGRAMOWANIE

5.

(Oprogramowanie edukacyjne do
tablicy multimedialnej o
funkcjonalności nie mniejszej niż
„Program 5 przedmiotów dla
szkoły ponadgimnazjalnej YDP+
Matura Master Angielski”
(biologia, matematyka, fizyka,
chemia, przedsiębiorczość +
EuroPlus+ Matura Master)

1 kpl

………………………….. dnia ……… 20…… roku

……………………………………………..
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„OŚWIADCZENIE
zgodnie z art. 22 ust.1”
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu –
program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach,
Zadanie/a nr ……….”,

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1.

Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu

niniejszego zamówienia.
2.

Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
………………………….. dnia ………….... roku

……………………………………………..
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia”
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu –
program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach,
Zadanie/a nr ……….”,

świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k),
oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:
1. nie wyrządził szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, która
została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem niniejszego postępowania,
2. nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu ani jego upadłość nie została ogłoszona, (po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego*)
3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, (zalega lecz uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*)
4. oraz, że:
jako osoba fizyczna*
żaden ze wspólników spółki jawnej*
żaden z partnerów*/członków zarządu spółki jawnej*
żaden z komplementariuszy spółki komandytowej*/ komandytowo-akcyjnej*
żaden z urzędujących członków organu zarządzającego osoby prawnej*
- którą reprezentuję
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- nie został/em prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5. w stosunku do podmiotu zbiorowego, który reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania
się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.

………………………….. dnia ……………….. roku

……………………………………………..
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK Nr 5

FORMULARZ OFERTOWY
Strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom”
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu –
program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach,
Zadanie/a nr ……….”,

Lp.

Zakres powierzonych czynności, część powierzonego zamówienia

*Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzać części zamówienia podwykonawcom,
niniejszy wykaz należy przekreślić, oznaczyć napisem „NIE DOTYCZY” i dołączyć do oferty.

………………………….. dnia ……………….. roku

……………………………………………..
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ROZDZIAŁ D – WZÓR UMOWY

UMOWA
zawarta w dniu ........................ roku w Polkowicach pomiędzy Powiatem Polkowickim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. ……………………….
2. ………………………..
przy kontrasygnacie …………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………… z siedzibą ………………….., zarejestrowaną w …………………………………………….
pod numerem …………….,
zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez :
……………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa …………………………….. loco Zespół Szkół im.
Narodów

Zjednoczonej

Europy

w

Polkowicach,

ul.

Skalników

6,

59-101

Polkowice,

realizowanego w ramach Projektu pn. „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy
Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach” - na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-02153/11-00 z dnia 28 maja 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX
Rozwój

wykształcenia i kompetencji

w regionach, Działanie 9.1

Wyrównywanie

szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Parametry sprzętu jak w ust. 1 określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.
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§2
1.

Termin realizacji umowy: do 7 dni od podpisania umowy.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wydany w siedzibie Zespołu Szkół im.
Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, z czynności tej zostanie
sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.
§3
1. Wartość przedmiotu zamówienia jak § 1 wynosi …………….. brutto (słownie: ……….)
2.

Cena ustalona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty dostawy i instalacji, w tym m.in.

transportu, ubezpieczenia przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2.
3.

Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Dostawcy w terminie 14 dni od dnia dostawy

sprzętu i otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy jak w § 2 ust. 2

5.

Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.

6.

Przelew wierzytelności wymaga zgody stron.
§4
1.

Dostawca udziela na przedmiot zamówienia jak § 1 gwarancji na okres ….. miesięcy

zgodnie z kartą gwarancyjną, doręczonej w dniu dostawy z zastrzeżeniem jak poniżej.
2.

Czynności

związane

z

usunięciem

wady

w

okresie

gwarancji

będą

wykonane

w siedzibie Zamawiającego chyba, że strony postanowią inaczej.
3. Przystąpienie do usunięcia usterki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego po zgłoszeniu usterki
faxem przez Zamawiającego.
4. Jeżeli naprawa gwarancyjna będzie wymagała przewiezienia sprzętu do siedziby Dostawcy
lub trwać będzie dłużej niż 2 dni robocze, Dostawca zapewnia sprzęt zamienny na okres
naprawy.
5. W przypadku gdy podczas naprawy wymienione będą podzespoły, okres gwarancji na dany
sprzęt wydłuża się o czas naprawy, natomiast na wymieniony podzespół będzie odrębna
gwarancja na warunkach określonych przez producenta podzespołu, nie krócej jednak niż
okres gwarancji jak w § 4 ust. 1.
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§5
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy,

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach
§6
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustanawiają odpowiedzialność
odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w następujących
wysokościach:
a)

za opóźnienie lub/i zwłokę w realizacji umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego,
b)

za każdy dzień opóźnienia,

za opóźnienie lub/i zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w

wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
c)

za odstąpienia od umowy przez Dostawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego.
d) za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Dostawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
2.

Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego.
§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych.
§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny.
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§ 10
Spory, jakie mogą wyniknąć, będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Dostawcy.

DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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