Ogłoszenie nr 524306-N-2020 z dnia 2020-03-17 r.
Gmina Łaskarzew: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu
pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew”
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew”
realizowany w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łaskarzew, krajowy numer identyfikacyjny 71158237400000, ul.
Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32 , 08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
256 845 024, e-mail wojt@laskarzew.pl, faks 256 845 024.
Adres strony internetowej (URL): www.laskarzew.pl, www.bip.laskarzew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
www.bip.laskarzew.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.bip.laskarzew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew (Sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz
multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w
Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer referencyjny: ZF.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w
ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew”
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostawa obejmuje następujący
asortyment: Część 1 - sprzęt komputerowy: 1.Laptopy dla nauczycieli - szt.6 2.Głośniki - szt.3
3.Drukarka/ urządzenie wielofunkcyjne laserowe - szt.3 4.Tablet - szt.1 5.Torba na laptopy - szt.6
6.Listwa zasilająca - szt.2 7.Laptop - szt.2 8.Głośniki - szt.5 9.Drukarka/ urządzenie wielofunkcyjne
laserowe - szt.1 10.Tablet - szt.1 11.Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe - szt.3
12.Szafa zamykana na klucz do przechowywania laptopów uczniowskich - szt.1 13.Laptop z
oprogramowaniem biurowym - szt.1 14.Pendrive - szt.1 15.Drukarka 3D - szt.1 16.Laptop z
oprogramowaniem biurowym - szt.1 17.Pendrive - szt.1 18.Urządzenie wielofunkcyjne laserowe szt.1 19.Laptopy dla uczniów - szt.8 20.Laptopy dla nauczycieli - szt.3 21.Tablety dla uczniów - szt.14
22.Tablety dla nauczycieli - szt.3 23.Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt.1 24.Laptop z
oprogramowaniem biurowym - szt.2 25.Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe - szt.1
26.Tablet - szt.10 Część 2 - sprzęt multimedialny: 1.Tablica interaktywna z projektorem - szt.3
2.Projektor multimedialny - szt.1 3.Projektor multimedialny - szt.1 4.Tablica multimedialna z
projektorem - szt.1 5.Ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany - szt.1 6.Uchwyt do projektora - szt.2
7.Projektor multimedialny - szt.2 8.Aparat fotograficzny - szt.3 9.Moduł bezprzewodowego
połączenia tablicy z komputerem - szt.1 10.Zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor
krótkoogniskowy, uchwyt do projektora) - szt.2 11.Kamera cyfrowa - szt.1 12.Sprzęt do odtwarzania
CD z głośnikami - szt.1 13.Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami - szt.1 14.Aparat fotograficzny szt.1 15.Wizualizer - szt.1 16.Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami - szt.2 17.Projektor
multimedialny - szt.1 18.Ekran projekcyjny - szt.1 Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część
1 – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy
kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Część 2 – Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu w ramach
projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew”
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia
obejmuje zakup i dostawę (wniesienie, zamontowanie, skonfigurowanie szkolenia) sprzętu
komputerowego oraz multimedialnego. Montaż oraz podstawowe szkolenie dotyczą poszczególnego
asortymentu w części 2 zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w
Załącznikach nr 6A i 6B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213200-7
48000000-8
30232100-5
30234600-4
31224810-3
32342412-3
30231320-6
32302000-6
38651600-9

38651000-3
38652100-1
32351200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie
kompetencji lub uprawnień w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich
posiadanie, dla żadnej z części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej, dla żadnej z części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie 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 co najmniej: - dla części 1- jedną zamówienie, którego
przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy brutto 00/100); - dla części 2 jedną zamówienie, której przedmiotem
była dostawa sprzętu multimedialnego o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (słownie:
trzydzieści tysięcy brutto 00/100);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności
techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się
do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której
mowa powyżej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie własne, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ Jeżeli
Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia składa jedno oświadczenie własne, w którym
wymienia części, których dotyczy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył: - odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których jest mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert - w zakresie informacji określonych w załączniku Nr
7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kompletna oferta dla każdej części zamówienia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 A

lub/i 1 B do SIWZ, w ilości zależnej od ilości częsci na którą składa ofertę wraz ze szczegółowym
formularzem cenowo-asortymentowym przygotowanym na podstawie załącznika dla konkretnej
części; b) oświadczenie własne stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ- Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na kilka części zamówienia składa jedno oświadczenie własne, w którym wymienia części, których
dotyczy; - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. c)
zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 5.3.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
d) w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do
reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; e) pełnomocnictwo
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; f)
potwierdzenie wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Części 1 - sprzęt komputerowy: 1 500,00 zł
(jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) Część 2 - sprzęt multimedialny: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych
00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 4.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Łaskarzewie nr 28 9217 0001 0004 2866 2000 0050 Z dopiskiem „Wadium - dostawa
sprzętu komputerowego/multimedialnego*” 5. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu
potwierdzającego dokonanie przelewu.) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (w innych dopuszczalnych
formach) należy dołączyć do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji i rękojmi
20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej
umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2.
Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany nie mogą
wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. 4. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za
obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5.
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Pzp określa następujące okoliczności, które
mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian treści zawartej umowy w stosunku do treści
złożonej oferty, w szczególności: a)nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, b)zmiany
stron umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, c)zmiany nazwy, adresu i
siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, d)zmiany stawki podatku VAT i akcyzy (w przypadku
zmian ustawowych), e)zmiana Podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego), f)ograniczenia lub
zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, g)w razie konieczności
podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż
spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych, h) gdy
zmiany treści umowy są korzystne dla zamawiającego, i) zmian obligatoryjnych wynikających ze

zmian przepisów prawa, j) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie
to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia, k)
przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie dostawy, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może
nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia, l) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony
umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m) zmiana zasad
rozliczania wynagrodzenia w zakresie podatków od towarów i usług w związku z obowiązkiem
stosowania podzielonej płatności oraz w zakresie wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku
bankowego Wykonawcy zgłoszonego w wykazie podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r., poz. 1010), jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje
zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zastrzeżenie
informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą
SN z 20 października 2005r. (Sygn. II CZP 74/05) ich odtajnieniem. 4. Zamawiający informuje, że w
przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.90 ustawy Pzp, a złożone przez
niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w
sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część 1 – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na
start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w
Część
1 Nazwa:
ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię
nr:
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część 1: Sprzęt komputerowy: 1.Laptopy dla nauczycieli - szt.6 2.Głośniki - szt.3
3.Drukarka/urządzenie wielofunkcyjne laserowe - szt.3 4.Tablet - szt.1 5.Torba na laptopy - szt.6
6.Listwa zasilająca - szt.2 7.Laptop - szt.2 8.Głośniki - szt.5 9.Drukarka/ urządzenie wielofunkcyjne
laserowe - szt.1 10.Tablet - szt.1 11.Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe - szt.3
12.Szafa zamykana na klucz do przechowywania laptopów uczniowskich - szt.1 13.Laptop z
oprogramowaniem biurowym - szt.1 14.Pendrive - szt.1 15.Drukarka 3D - szt.1 16.Laptop z
oprogramowaniem biurowym - szt.1 17.Pendrive - szt.1 18.Urządzenie wielofunkcyjne laserowe szt.1 19.Laptopy dla uczniów - szt.8 20.Laptopy dla nauczycieli - szt.3 21.Tablety dla uczniów - szt.14
22.Tablety dla nauczycieli - szt.3 23.Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt.1 24.Laptop z
oprogramowaniem biurowym - szt.2 25.Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe - szt.1
26.Tablet - szt.10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30213200-7, 48000000-8, 30232100-5,
30234600-4, 31224810-3, 32342412-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji i rękojmi
20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 2 – Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu w ramach projektu
pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew”
Część
2 Nazwa:
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego
nr:
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część 2: Sprzęt multimedialny: 1.Tablica interaktywna z projektorem - szt.3 2.Projektor
multimedialny - szt.1 3.Projektor multimedialny - szt.1 4.Tablica multimedialna z projektorem - szt.1
5.Ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany - szt.1 6.Uchwyt do projektora - szt.2 7.Projektor
multimedialny - szt.2 8.Aparat fotograficzny - szt.3 9.Moduł bezprzewodowego połączenia tablicy z
komputerem - szt.1 10.Zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy,
uchwyt do projektora) - szt.2 11.Kamera cyfrowa - szt.1 12.Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami szt.1 13.Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami - szt.1 14.Aparat fotograficzny - szt.1 15.Wizualizer szt.1 16.Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami - szt.2 17.Projektor multimedialny - szt.1 18.Ekran
projekcyjny - szt.1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30231320-6, 32322000-6, 38651600-9, 38651000-3,
38652100-1, 32351200-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
40,00
okres gwarancji i rękojmi
20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

