Dubeninki: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Numer ogłoszenia: 49144 - 2010; data zamieszczenia: 21.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dubeninki , ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki,
woj. warmińsko-mazurskie.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubeninki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu
komputerowego i oprogramowania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę, montaż, oraz opiekę serwisową posprzedażną sprzętu i
oprogramowania 30 zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego,
zainstalowanego systemu operacyjnego, pakietu oprogramowania biurowego,
oprogramowania antywirusowego i firewall oraz programu zabezpieczającego przed
dostępem do treści niepożądanych. Zamówienie jest częścią Projektu Cyfrowe okno na świat szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przy udziale finansowym środków Unii
Europejskiej . Zestaw komputerowy składa się z jednostki centralnej oraz klawiatury, myszy,
listwy zasilającej i głośników oraz monitora. Wymagane dokumenty: Deklaracja CE lub
oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt spełnia normę CE . Komputer wyprodukowany zgodnie
z normą IS0 9001:2000. Wymagana gwarancja minimum 36 miesięcy na całość zestawu. W
okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się reagować na telefoniczne (przez uprawnioną
osobę ze strony zamawiającego) zgłoszenie serwisowe, czas reakcji serwisu wynosi
maksymalnie 48 godzin w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku niemożności dokonania
naprawy gwarancyjnej w miejscu użytkowania sprzętu Wykonawca zobowiązuje się
zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zabrany do
naprawy. W przypadku niemożności dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 7 dni od daty
zabrania przez wykonawcę sprzętu do naprawy Wykonawca winien wymienić sprzęt na nowy
wolny od wad. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ wraz z adresami gospodarstw w których
należy zainstalować sprzęt. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt winien
charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane w specyfikacji technicznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.80.00-7, 32.42.00.00-3, 51.30.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY




III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


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 III.4.2.



III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.dubeninki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Dubeninki ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 01.03.2010 godzina 10:45, miejsce: Urząd Gminy Dubeninki, ul. Mereckiego 27, 19504 Dubeninki, pok. nr 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

