Ogloszenie nr 607857-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.
ZarzEd Powiatu Sok6lskiego: dostawa sprzgtu komputerowego, sprzgtu do prezentacji multimedialnej,
oprogramowania, symulator6w do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy
Za mieszczanie o gloszen ia : Zamieszczan i e obowi 4zkowe
Ogloszen ie dotyczy : Zamowienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu Iub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Spoleczny - Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa podlaskiego nalata2014 2020,O5 priory4etowa III Kompetencje i Kwalifikacje,Dzialanie 3.3 Ksztalcenie zawodowemtodziezy narzecz
konkurencyjnoSci podlaskiej gospodarki, Poddzialanie 3 .3 . I Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz
konkurencyj noSci pod I askiej gospodark i - poza ZIT BOF.
O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaly
zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych
Nie
Nalezy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalez4cych do jednej lub wigcej kategorii, o
kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie rnniejszy ni2 30o/o, os6b zatrudni oiych przez ,uiaiay pri"y
chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy
Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie
postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:
Postgpowan ie j est p rzeprowadza ne wsp6 ln ie przez zamawiaj qcych
Nie
Jezeli tak, nale2y wymienii zamawiajqcych,kt6rzy wsp6lnie przeprowad,zaj4 postgpowanie orazpodai adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyj ne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiajqcymizinnych paristw czlonkowskich
unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wief publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. l) NAZWA I ADRES: Zarzqd Powiatu Sok6lskiego, krajowy numer identyfikacyjny 5065862800000, ul. ul.
Marsz. J. Pilsudskiego 8 , 16100 Sok6lka, woj. podlaskie, pafistwo Polska, tel. 857 I l2 008, e-mail
starostwo@sokolka-powiat.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.sokolka-powiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres shony internetowej pod kt6rym mozna uzyska6 dostgp do narzgdzi
nie sq og6lnie dostgpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ{CEGO: Administracja samorz4dowa

i urzqdzeh lub format6w plik6w,

kt6re

I.3) WSPOLNE UDZTELANIE ZAMOWTENIA Qe|eli ctoryczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w
przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej (kt6ry zzamawiajqcych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim
zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zamowienie Ugazie
udzielane przezka2dego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na
r zecz p ozostaly ch zamaw i ajqcych ) :

I.4) KOMUNTKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod adresem

(URL)

Tak
www. sokol ka-powiat.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia
Tak
www. sokolka-powiat.p

I

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod adresem

Nie

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny sposrib:
Nie
Inny spos6b:
Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:
Tak
Inny spos6b:
osobiScie, za poSrednictwem operatora pocAowego lub kuriera
Adres:
Zarzqd Powiatu Sok6lskiego, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8 l6-100 Sok6lka, biuro podawcze na Punkcie Obslugi

Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urzqdzefi lub format6w plik6w, kt6re nie sq
o96lnie dostgpne

Nie
Nieograniczony, petny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mozna uzyskai pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawiajqcego: dostawa sprzgtu komputerowego, sprzgtu do
prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulator6w do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych
z odcztlem cyfrowym
Nu mer referencyj ny : OR-IY .27 2.8.20 I 8.JG
Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

t.2)
Informacja

rr.3)

Rodzaj
o

zam6wienia:

mo2liwoSci

skladania

Dostawy

ofert

czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna skladad w odniesieniu do:
wszystkich czgSci
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgsci lub grup czgsci:
Maksymalna liczba czgSci zamriwienia, na kt6re mo2e zostad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:
J

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoic, :akres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t
budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiot zam6wienia
obejmuje dostawg do Starostwa Powiatowego w Sok6lce i Zespolu Szk6l Zawodowych w Sok6lce fabrycznte
nowych: sprzgtu komputerowego, sprzgtu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulator6w do
nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym w nastgpujqcych iloSciach: l. - stacje
robocze (o r62nych parametrach) - 16 szt.,2. - monitory LED (o roznych parametrach) - 16 szt.,3. - monitor
LED42" - I szt.4.-tablerymultimedialne-5 szt.,5.-urzqd,zenie wielofunkcyjneA,4 lasermono -2s2t.,6.urzqdzenie wielofunkcyjneA3 lasermono- I szt.,7. -drukarki laserowemono.A4- I szt.,8. -drukarka
laserowakolorA4 -1sA.,9. - skaner A4-1szt., 10. -projektormultimedialny- I szt., I l. - ekran projekcyjny
- I szt., 12. - zasilacze UPS 400VA - 3l szt., 13. - filtry prywatyzuj4ce do monitor6w ekranowych - 17 srt., 14.
-kable Patchcord 3 i5 metrowe -40 srt., 15. -oprogramowanie biurowe -6szt., 16. -oprogramowanie
dydaktyczne do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie toczenia i frezowania oraz do
tworzenia rysunk6w CAD/CAM i przetwarzania rysunk6w na programy maszynowe dla tokarek i fiezarek (9 +l
stanowisk)- I szt., 17. -symulatorydonauki programowania-2szt., 18.-tokarkiuniwersalne zodczy4em
cyfiowym - 2 szl..
II.5) Gl6wny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kodv CPV:

lKod

CPV

I

3023 1 300-(
10232 r I 0-t

32322000-(
l 8652 l 00- I

)23s1200-(
18700000-5

r893 1000-3
18970000-5

12632000-5

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (jeieli zamawiajqqt poda.je informacje o wartoici zamdwienia):
WartoSc bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um6w rarnowych lub dynamicznego systemu zakup|w szacunkowa calkowita maksymalna
wartoit w calym okresie obowiq4nuania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w)

ll.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart,6Tust.

lpkt6iTlubwart. l34ust.

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone zam6wienia, o
kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:
II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa ramowa
lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lub dniach:30

:

lub zakoficzenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin realizacji zam6wienia wynosi: - dla I i II czgsci zam6wienia 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, - dla III czgsci zamowienia 45 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTEME PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
rrr.1) WARUNKT UDZIALU W POST4POWANTU
III.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika to
z odrgbnych przepis6w
OkreSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie stawia szczeg6lowego warunku w tym zakresie.
Informacie dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre5lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie stawia szczeg6lowego warunku w tym zakresie.
lnformacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogE ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy: - w zakresie I czgSci
zam6wienia wykalq, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy, w tym okresie wykonali co najmniej jedno zam6wienie, kt6rego
przedmiotem byla dostawa sprzgtu komputerowego, o warloSci nie mniejszej, niZ20 000 zl brutto w ramach
jednej umowy, - w zakresie II czgsci zam6wienia wykalq,Ze w okresie ostatnich 3latprzed uptywem terminu
skladania ofert, a jeZeli okres prowad zenia dzialalnoSci jest kr6tszy, w tym okresie wykonali co najmniej jedno
zam6wienie, kt6rego przedmiotem byla dostawa sprzgtu komputerowego o wartoSci nie mniejszej, niZ 30 000 zl
brutto w ramach jednej umowy, - w zakresie III czgsci zam6wienia wykaZ4, ze w okresie ostatnich 3 latprzed,
uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowad zenia dzialalnoSci jest kr6tszy, w tym okresie wykonali
co najmniej jedno zam6wienie, kt6rego przedmiotem byla dostawa tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym
o warto6ci nie mniejszej , niL 30 000 zl brutto w ramach jednej umowy
ZamawiajEcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wienia wrazz informacjq o
kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie
lnformacje dodatkowe:

rIr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l)

Podstawy wykluczenia okreslone w art.24 ust. I ustawy pzp
lll.2.2) Zamawiaiqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy pzp Nie
Zamaw iajqcy przewi

d uj

e n astgpuj 4ce fak u ltatywne pod stawy wyk I uczenia

:

Ill.3) wYKAz oSwIADCzEN sKLADANycH pRZEZwyKoNAwc[ w cELU wsrqpNEco
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI
OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
Tak
OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji
Nie

III.4) WYKAZ oSwIADCzEN LUB DoKUMENTow, sKLADANvcHpRZEZwyKoNAwcq
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

w

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiajqcy nie 24da oSwiadczefl lub dokument6w w wymaganym zakresie.

III.5) wYKAz OSWIADCZEN LUB DoKUMENTow sKLADANycH pF(ZEZwyKoNAwcq
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT I USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESTE SPELNTANTA WARUNKOW IJDZLALU W POSTEPOWANTU:

w

- wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiot6w, narzecz kt6rych dostawy zostaty uykonane - dowody okreSlaj4ce czy dostawy zostaly wykonane
nale?ycie, przy czym dowodami s4 referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzeczkt6rego
dostawy byty wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PF(ZEZ WYKONAWCq W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
oKolrczNosct, o KToRycH MowA w ART.25 UST. I pKT 2 USTAWY pzp
Zamawiajqcy wymaga zlozenia z ofert4 nastgpuj4cych dokument6w: l) do stacji roboczych: -wydruk ze strony:
http:/iwww.cpubenchmark.net,/cpu_list.php potwierdzajqcy spelnienie wymogu osi4gnigcia wymaganej iloSci
punkt6w w teScie PassMark CPU Mark, -dokumenty poSwiadczaj4ce, ze sprzgt jest produkowany zgodnie z
normami ISO 9001 oraz ISO 14001, -deklaracja zgodnoSci CE na jednostkg centralnq, -dokument
potwierdzajqcy spelnianie wymog6w norrny Energy Star 5 lub nowszej. Wymagany jest certyfikat lub wydruk ze
strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov, -wydruk ze strony producenta
lub og6lnodostgpny katalog zawierajqcy dane techniczne oferowanego urz4dzenia z oznaczeniem producenta
oraz zdjgciami lub rysunkami urz4dzeni a, 2) do monitor6w (z wylqczeniem monitora 42") : -dokumenty
poSwiadczaj4ce, ze monitory s4 produkowane zgodnie z normami ISO 900 I oraz ISO 1400 l, -deklaracja
zgodnoSci CE, -dokument potwierdzajqcy spelnianie wymog6w normy Energy Star 5 lub nowszej. Wymagany
jest certyfikat lub wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov, -wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalogzawieraj4cy dane techniczne oferowanego urz4dzenia
zoznaczeniem producenta orazzdjgciami lub rysunkami urz4dzenia,3) do drukarek iurzqdzen
wielofunkcyjnych: - dokumenty poSwiadczaj4ce, 2e sprzgt jest produkowany zgodnie z normami ISO 900 I oraz
ISO 1400 l, - deklaracja zgodnoSci CE, -dokument potwierdzajqcy spelnianie wymog6w normy Energy Star 5
lub nowszej. Wymagany jest cerlyfikat lub wydruk ze sfrony internetowej http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov, -wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalogzawierujqcy dane
techniczne oferowanego urz4dzeniazoznaczeniem producenta orazzdjgciami lub rysunkami urzqdzenia,4) do
tablet6w multimedialnych: - deklaracja zgodnoSqi CE, - wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny
katalog zawieraj4cy dane techniczne oferowanego urz4dzenia z oznaczeniem producenta oraz zdjgciami lub
rysunkami urz4dzenia,5) do projektora: - deklaracja zgodnoSci CE, - wydruk ze strony producenta lub
og6lnodostgpny katalog zawieraj4cy dane techniczne oferowanego urzqdzenia z oznaczeniem producenta oraz
zdjgciami lub rysunkami wz4dzenia,6) do ekranu projekcyjnego: - deklaracja zgodnoSci CE, -wydruk ze strony
producenta lub o96lnodostgpny katalogzawierajqcy dane techniczne oferowanegowzqdzeniazoznaczeniem
producenta orazzdjgciami lub rysunkami urz1dzenia, 7) do skanera: - deklaracja zgodnoSci CE, -wydruk ze
strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawierajqcy dane techniczne oferowanego urz4dzenia z
oznaczeniem producenta oraz zdjgciami lub rysunkami urzqdzenia, 8) do zasilaczy UPS: - deklaracja zgodnoSci
CE, -wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawierajqcy dane technicme oferowanego
urzqdzeniazoznaczeniem producenta orazzdjgciami lub rysunkamiurz1dzenia,9) do symulatora nauki
programowania: -wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawierajqcy dane techniczne
oferowanego urz4dzeniazoznaczeniem producenta orazzdjgciami lub rysunkami urz4dzenia, l0) do tokarki

uniwersalnej: - deklaracja zgodnoSci CE, -wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawieraj1cy
z omaczeniem producenta oraz zdjgciami lub-iysunka miTrzqdzenia,'

dane techniczne oferowane go urz4dzenia

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt r[.3) - r[.6)

zobowiqzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasob6w
SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.r) oPrs
IV. l. I ) Tryb udzielenia za m6wienia : Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj4cy i1da wniesienia wadium:
Nie

Informacja na temat wadium
Iv.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.l.4) Wymaga sig zloZenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogriw

elektronicznych:

Nie
Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:
IV.l.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie
Zlohente oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w,kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo inngwacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w
Kryteria selekcj i wykonawc6w:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarla:
Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:
P r zew idziana maksymalna I iczb a uczestn ik6w umo wy ramo wej ;
lnformacje dodatkowe:
Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdqzamieszczone dodatkowe informacj e dotyczqce dynamicznego
systemu zakup6w:
lnformacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloaenie ofert w formie katalog6w
elektronicznych:
Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:
IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetqrg ograniczony,
negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:
Nale2y wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu zam6wienia:
Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
bgdzie termin ich udostgpnienia:
Informacj e doty czqce przeb iegu aukcj i e lektron iczn ej :
Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bgd4 warunki, najakich
wykonawcy bgd4 mogli licytowad (minimalne wysokoSci postApiefl):
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego,rozwiqzari i specyfikacji technicznych w

zakresie pol4czefr
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,ktirzy nie zlo?yli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
V.2.2) Kryteria

(rlteria

Znaczenie

-ena

60,00

lermin realizacii 20,00
)kres gwarancii 20,00
1V.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa

w art.24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniac wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzelenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstgpnychbez
przeprow adzen ia negocj acj i
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) lnformacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagafl zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:
Wstgpny harmonogram postgpowania:
Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzah:
Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadai

wszystkie oferty:
Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona Iicltacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urzqdzeh informatycznych :
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci postqpief:
Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, kt6rzy nie zlo|yli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :
Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia
publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:
Wymagan i a doty cz4ce zab ezpieczenia nal eZyte go wykonan i a umowy :
Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowierfl zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajqcy przewiduje mozliwoSi dokonania zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci oferty,
na podstawie kt6rej bgdzie dokonany wyb6r Wykonawcy. Zamawiaj4cy okresla nastgpuj4ce warunki, w jakich
przewiduje moZliwoSi dokonania zmian zawartej umorvy: a. zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
jezeli w okresie realizacji umowy zmieni sig obowi4zuj4ca stawka podatku VAT; b. koniecznoSi przedhlenia

terminu realizacji zam6wienia w przypadku: - wystqpienia obiektywnych okolicznoSci, kt6rych nie mo2na bylo
wczeSniej przewidziet, i s4 one niezalezne od Stron umowy, - - dzialania sily wyzszej, c. zmiana
podwykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJN E
IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):
Srodki sluZqce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2018-08-3 l, godzina: l0:30,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg
i eogran i czo ny, przetar g ogran iczony, negocj acj e z ogloszen i em ) :

n

Nie
Wskaza6 powody:
Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byd sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania
Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy
udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' kt6re
miaty by6 przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki slu24ce
sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal
przeznaczy(. na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAI,ACZNIK I . INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
dostawa do Starostwa Powiatowego w Sok6lce sprz9tu komputerowego i
CzeS6 nr: I Nazwa:

'

oprogramowanla
opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlonych
lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:l cz95( zamowienia obejmuje
doitawg do Starostwa Powiatowego w Sok6tce sprzgtu komputerowego i oprogramowania w nastqpujAcych
ifoSciach: l. - stacjerobocze -6s21.,2. -monitory LED22" -6sn.,3. -monitor LED42" - | szt.,4. -tablety
multimedialne - 5 szt., 5. - urzqdzenia wielofunkcyjne laserowe mono A,4 - 2 szt.,6. - drukarka laserowa mono
A4 - I srt.,7.- drukarka laserowakolor44- I szt.,8.-skaner A4- | szt.,9.'zasilacze UPS 400VA-31 szt.,
10. filtryprywatyzuj4ce domonitor6wekranowych- l7 szt., 11. -kable Patchcord 3 i 5 metrowe -40 szt.,12.

l) Kr6tki

-

oprogramowanie biurowe - 6 szt.,
2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi(CPV): 30213000-5, 30231300-0, 302321l0-8, 48700000-5
3) WartoS6 czgsci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

-

WartoSc bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:
okres w dniach: 30
data rozpoczqcia:
data zakonczenia'.

fert
ocen olert:
Kryterium
ena

Znaczet
50,00

Termin realizac.i 20.00
Okres gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

czgsi
nr:

2 Nazwa:

dostawa do Zespolu Szk6l Zawodowych w Sok6lce sprzgtu komputerowego, sprzgtu do

prezentacji multimedialnej
zam6wienia (wietkoit, zakres, rodzai i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych
przedmiotu
opis
l) Krt6tki
lub okreileiie iapotrzebowonia i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:ll cz96c zam6wienia obejmuje
dosta*g do Zespolu Szk6l Zawodowych w Sok6lce sprzgtu komputerowego, sprzqtu do prezentacji
multimedialnej w nastgpuj4cych iloSciach: l. - stacje robocze - l0 szt.,2. - monitory LED24"- l0 szt.,3' -

urzqdzenie wielofunkcyjne laser mono ,A3-

I

szt.

|

szt.,4. - projektor multimedialny

- I szt., 5. - ekran projekcyjny -

2) Wsp6lny Slownik Zam6wier[(CPV): 30213000-5, 30231300-0, 32322000-6,38652100-1, 32351200-0
3) Warto56 czgSci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):
WartoSi bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiqcach:
okres w dniach: 30

datarozpoczgcia:
data zakohczenia'.

5) Kryteria oceny ofert:
Tneazenie
Kryterium
3ena

50,00

Iermin realizaci 20,00
)kres gwarancji 20,00
6) TNFORMACJE DODATKOWE:

dostawa do Zespolu Szk6l Zawodowych w Sok6lce oprogramowania dydaktycznego do
programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie toczenia i frezowania oraz
J Nazwa:
'- do tworzenia rysunk6w CAD/CAM i przetwarzania rysunk6w na programy maszynowe dla
"
tokarek i frezarek
Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloic dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

Czeiit
nr:'
l)

lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:lll czgsi zam6wienia obejmuje
dostawg do Zespolu Szk6l Zawodowych w Sok6lce: l. - oprogramowania dydaktycznego do programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie toczenia i frezowania oraz do tworzenia rysunk6w CAD/CAM
przetwarzania rysunk6w na programy maszynowe dla tokarek i frezarek (9 +l stanowisk) I szt.,2.
symulator6w do nauki programowania - 2 szt.,3. - tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym - 2 szt.
2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefr(CPY.S: 42632000-5, 38970000-5, 4893 1000-3
3) WartoSd czgsci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

-

WartoSc bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiqcach:
okres w dniach: 45
data rozpoczgcia:
data zakohczenia:

Krvteria

ofert:

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

-

