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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Powiatu Sokólskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 050658628
Adres pocztowy: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Sokółka
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Gudalewski
E-mail: janusz.gudalewski@sokolka-powiat.pl
Tel.: +48 857110826
Faks: +48 857112008
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sokolka-powiat.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego do Starostwa Powiatowego w
Sokółce oraz dostawa sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania wspierającego zarzą
Numer referencyjny: OR-IV.272.13.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Starostwa Powiatowego w Sokółce fabrycznie nowego sprzętu
komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego m.in: zestawów komputerowych, laptopów,
stacji dokujących do laptopów, monitorów LCD, skanerów, dysków sieciowych i serwerowych, przełączników
sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych laserowych i drukarek laserowych, niszczarek do papieru, aparatów
cyfrowych z obiektywami, statywami, gimbalem i plecakami na aparaty, oprogramowaniem do obróbki
zdjęć i dronem oraz dostawa na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, fabrycznie nowego sprzętu
komputerowego i urządzeń biurowych, m.in: zestawów komputerowych, laptopów, zasilaczy UPS, urządzenia
wielofunkcyjnego laserowego mono A4, projektora multimedialnego, ekranu projekcyjnego, przełącznika
sieciowego, routera, urządzenia wielofunkcyjnego i monitora interaktywnego oraz GPS dla rolnictwa, pakietów
oprogramowania biurowego i oprogramowania do wspierania zarządzania gospodarstwem rolnym
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 106 539.11 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń biurowych na potrzeby
Starostwa Powiatowego w Sokółce
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
30232110 Drukarki laserowe
32322000 Urządzenia multimedialne
30234500 Pamięci do przechowywania danych
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
30191400 Niszczarki
30216110 Skanery komputerowe
30231200 Konsole
30120000 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Starostwa Powiatowego w Sokółce, fabrycznie nowych:
- 24 szt. przenośnych komputerów osobistych typu laptop, oznaczonych przez Zamawiającego, jako ,,TYP B”
- 4 szt. przenośnych komputerów osobistych typu laptop, oznaczonych przez Zamawiającego, jako ,,TYP A”
- 23 szt. monitorów LCD,
- 55 szt. stacji dokujących do laptopów,
- 1 szt. przełącznika sieciowego 8 portowego, 1 Gbps,
- 1 szt. dysku sieciowego 12 TB,
- 2 szt. dysków serwerowych HDD 1 TB,
- 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A4 laserowych mono,
- 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A4 laserowych kolor,
- 15 szt. drukarek laserowych A4 mono,
- 2 szt. drukarki laserowej A4 kolor,
- 5 szt. skanerów płaskich,
- 8 szt. niszczarek do papieru,
- 5 szt. pakietów oprogramowania biurowego MS Office 2019,
- 28 szt. pakietów oprogramowania biurowego MS Office 2016,
- 2 szt. drukarek kodów kreskowych,
- 6 szt. czytników kodów kreskowych,
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 742.82 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOWP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.2. Kształtowanie i
rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1. Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcia
wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałanie
3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego i oprogramowania na potrzeby
Starostwa Powiatowego w Sokółce
Część nr: 2
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
38651000 Aparaty fotograficzne
38650000 Sprzęt fotograficzny
34711200 Bezzałogowe statki powietrzne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48328000 Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych:
- 7 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych,
- 2 szt. aparatów cyfrowych typu lustrzanka,
- 5 szt. obiektywów do aparatów cyfrowych – lustrzanek,
- 4 szt. statywów do aparatów fotograficznych,
- 1 szt. gimbal ręczny,
- 2 szt. plecaków na aparaty fotograficzne,
- 2 szt. oprogramowania do obróbki zdjęć,
- 1 szt. dron.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 133.96 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu do prezentacji
multimedialnej, sprzętu elektronicznego, oprogramowania, urządzenia GPS dla rolnictwa i oprogramowania do
ws
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30191000 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
32413100 Rutery sieciowe
32322000 Urządzenia multimedialne
38652100 Projektory
38112100 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce u. Polna 1 16-100 Sokółka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych:
- 17 szt. zestawów komputerowych,
- 1 szt. przełącznik sieciowy,
- 1 szt. router,
- 1 szt. monitor interaktywny,
- 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne sieciowe,
- 1 szt. urządzenie GPS dla rolnictwa,
- 16 szt. laptop z oprogramowaniem biurowym,
- 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne laserowe,
- 1 szt. projektor multimedialny z ekranem i uchwytem sufitowym – zestaw.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę licencji na korzystanie z oprogramowania specjalistycznego
do wspierania zarządzania gospodarstwem rolnym dla 17 stanowisk.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 376.47 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i
ustawicznego

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie
stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30216110 Skanery komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Starostwa Powiatowego w Sokółce, fabrycznie nowych:
- 2 szt. przenośnych komputerów osobistych typu laptop,
- 2 szt. stacji dokujących do laptopów,
- 2 szt. skanerów formatu A3.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 285.86 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w dokumentach zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w siedzibie Zamawiającego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka pokój nr 98, III piętro
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
Janusz Gudalewski - członek komisji przetargowej
Daniel Supronik - przewodniczący komisji przetargowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
I część zamówienia - 2200 zł
II część zamówienia - 1000 zł
III część zamówienia 2500 zł
IV część zamówienia 700 zł.
Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o możliwych
ograniczeniach Wykonawców w wystąpieniu z żądaniami:
- o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, gdyby spełnienie tego obowiązku wymagało
niewspółmiernie dużego wysiłku - Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub daty zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
- o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 – Zamawiający nie ograniczy przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Czynności Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp - 10 dni,
2. Czynności Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny, niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp - 15 dni,
3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego , także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji
ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni,
4. Wobec czynności innych, niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020

