
 
 

  Stara Błotnica dnia 2013.03.26 

Znak sprawy:B.271.4.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Przetarg nieograniczony  

 

na  zakup, dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie usługami przez Gminę Stara 

Błotnica w ramach realizacji Projektu „Podniesienie jakości usług dla ludności 

poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Zamawiającym jest:               Gmina Stara Błotnica 

Adres:      Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica 

Tel:                                                       +48 48 385 77 90 

Fax:                                                      +48 48 383 50 92 

E-mail:                                     gmina@starablotnica.pl 

Adres do korespondencji e-mail:              marzena_barwicka@wp.pl 

Adres strony internetowej:                       http://www.starablotnica.bip.org.pl 

NIP:                 798-14-58-221 

REGON:                                                       670224019 

2. Określenie trybu zamówienia.  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 200 000 Euro. Na podstawie art. 39 ust. Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.). 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia. 
http://www.starablotnica.bip.org.pl 
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4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częściowych. 

1.) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „  

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie usługami przez Gminę Stara 

Błotnica w ramach realizacji Projektu „Podniesienie jakości usług dla ludności 

poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy” 

2.) W skład zadania inwestycyjnego wchodzą min. zakup dostawa wraz 

uruchomieniem: 

-  35 zestawów komputerowych, 

- dwóch Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, 

- programu komputerowego służącego do obsługi rady gminy i jej komisji, 

- programu komputerowego służącego do ewidencji gruntów i lokali w połączeniu z 

grafiką komputerową, 

- programu komputerowego usprawniającego proces zarządzania BHP. 

3.) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania 

określony jest   w SIWZ w  części  opis przedmiotu zamówienia. 

4). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5).Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:   

48900000-7- różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,  

30200000-1 urządzenia komputerowe, 

6.) Informacje o możliwości złożenia ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7.) Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy. 

  

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 



 
 

1). Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.-  nie dotyczy niniejszego 

postępowania. 

2.)Wiedza i doświadczenie: 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.-   

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że   

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy zestawów 

komputerowych  na kwotę min. 50 000,00 zł. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że 

warunek określony powyżej spełniają łącznie. 

W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez wykonawcę rozliczenia między 

wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż 

w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości 

wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego 

w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli  kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego (http:// www.nbp.pl) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 2013.03.26 

3.) Potencjał techniczny:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.-  zamawiający nie stawia 

szczególnych warunków w tym zakresie. 

4.) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Opis sposoby dokonywania oceny spełnienia tego warunku- zamawiający nie stawia 

szczególnych warunków w tym zakresie. 

5.) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Opis sposoby dokonywania oceny spełnienia tego warunku-  zamawiający nie stawia 

szczególnych warunków w tym zakresie. 

http://www.nbp.pl/


 
6.)  Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i 

dokumentów według metody  „spełnia /nie spełnia” . 

 

6 .WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 

I.  

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art.22 

ust.1 ustawy, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, 

głównych dostaw, w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

II.  

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 ofert. 

3. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia przedkłada dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym powyżej w pkt. II. Ppkt.1,2. 

III.  

Dokumenty podmiotów zagranicznych. 



 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

IV.  

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym , że nie należy 

do grupy kapitałowej. 

V. 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

1. Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja 

CE) 

2. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na 

proces projektowania i produkcji; 

3. Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces 

produkcji; 

4. Deklaracja producenta o spełnianiu przez oferowany komputer norm Energy Star 5.0. 

Oferowany model komputera musi być umieszczony w bazie danych kwalifikowanych 

komputerów spełniających wymogi normy Energy Star 5.0 i musi widnieć na stronie 

www.eu-energystar.org   

5. Certyfikat potwierdzający kompatybilność komputera na stronie Windows Logo’d 

Products List na dana platformę systemową . 

6.  deklaracja producenta zgodnej z ISO 9296 zawierającej dane jednostki i numer 

raportu z badań sporządzonego zgodnie z normą ISO 7779, przez niezależną 

jednostkę certyfikującą. 

7. Certyfikat EPEAT. 

8. Wydruk ze strony Passmark CPU Mark- dla potwierdzenia wydajności procesora, że 

osiąga wynik 4240 punktów. 

http://www.eu-energystar.org/


 
9. Wykonawca może zamiast dokumentów o których mowa powyżej w pkt. 1-7, złożyć 

równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym 

państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

10. Wykonawca może zamiast dokumentów o których mowa powyżej w pkt. 1-7, złożyć 

inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę 

równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków 

zarządzania środowiskiem. 

VI.  

Inne dokumenty: 

1. Pełnomocnictwo –w oryginale lub postaci kopii poświadczonej notarialnie- w 

przypadku  podpisania oferty przez pełnomocnika. 

2. Wypełnione specyfikacje techniczne. 

VII. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie / konsorcjum/: 

1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 

2.  zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. 

3.  pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej , mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów. 

4.  pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może przed zawarciem umowy żądać 

przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

7.Informacje na temat wadium. 

Zamawiający w niniejszym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

8.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

 



 
W niniejszym postepowaniu jedynym  kryterium oceny ofert jest cena oferty. 

 

9.Miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy przesłać/ składać do dnia 2013.04.05  do godz. 10:00. w siedzibie 

Zamawiającego Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica 46 ; 26-806 Stara Błotnica 

 w pok. Nr 12. 

 

10.Termin związania z ofertą. 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

11.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

12. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  

z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe 

informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. 

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

 

13.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której 

będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

 

14.Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje 

udzielenie takich zamówień. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 



 
15.Przewidywane zmiany umowy. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy  

w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy: 

-  przyczyn niezależnych od wykonawcy.  

- związku zdziałaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  

- w przypadku wystąpienia konieczności zmian przedmiotowego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami, złożonego i zaakceptowanego przez 

MJWPU. 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami; 

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami; 

a). w sprawach merytorycznych  Sylwester Korgul  – tel. (048) 3857790 

b). w sprawach formalno- proceduralnych: Marzena Barwicka–  tel.  607073168  

 marzena _barwicka@wp.pl 

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia   2013.03.26         

pod nr 45715-2013 . 

 

                                                                               Marcin Kozdrach 

…………………………………… 

podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marzena Barwicka 


