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O^oszenie nr 560906>N-2018 z dnia 2018-05-18 r

Gmiu Ostr6w Mazowkcka: Zakap, dostawa wraz z anidiomiettiea sprzfta TIK w ramacb Projektu "OSTRO Z WIEDZ^"

OGLOSZENIE O ZAMdWlENIU • Doatawy

Zamieszczaoie <^szaiia: Zamieszczame obowi^zkowe

OglosEcnie dotyczy: Zamdwienia publicznego

Zam6wiaiie dotyczy projditu Inb programu wspdlfiBaBsowancgo ze irodkdw UbU Eoropejsldej

Tak

Nazwa projektB lab prograoiu

Projekt "OSTRO Z WIEDZ/V - wsparde echikacji IS szk61 ksztalcenia og^n^oo luyslabs^di wynikadi edukac^ydi z tereou wig^ej ̂nmy Ostr6w Mazowieda" «^p6lfiiUHi80wmy z

Fjirryfjdfiftgft Funduszu SpdeczDogo w ramad) Osi piorytetowg X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, Dzialania lO.l KSZTALCENIEI R0ZW6j DZIECI I bft-W^ZIEZY, Poddadaua

10.1.1 EDUKACJA 0G6LNA (W TYM W SZKC»ACH ZAWODOWYCH) R^(Ntalnego Programo Operacyjsego Wojewbdztwa b&zowieckiego oa lata 2014-20^

O zamdwieBie oiogil ubi^a^sif wyl^czaiezaklady pracy cfarootood oraz wykoaawcy, ktdrych dzialalBoi^ lub dziafailBoM kli wyodrdtaioaycb orgBBizacyjaie jcdBostek,kt6re bfd^

realizowafy zaaidwieaie, obejaiaje spotcczB^ i zawodow^ iategracjf os6b bf(k|cycb czloakaaii grup spofaczak margiBalizowaaycb

Nie

Nale±y poda6 nuDimalny proceotowy wskaznik z^rudntenia os6b nale2^cycb do jecfaiq lub wifccj o ktdiych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie nmicjs^ m± 30%. os6b zatnidniooych

przez zaklady pracy chnmionej lub wykooawcow albo idi jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Poatffowaair przcprewadza ceatralay zaBawiaji|cy

Nie

Posttpewaaie pncprawadza padmiet, kttrema zaaawiajgcy pewierzyVpowiefzyli przeprowadzoiie pos^pawaaia

Nie

lafaroM^ aa tcaiat padniata ktdrcaia zaaawtaj^cy pewierzyVpawienEyti piawadzcak pastoMwaaia:

Fos^powaaie Jest przcprawadzaae wspdlaie przez zaaiawtajiicych

Nie

Je2eli tdc. ndeiy wyaiieaii ZMaarwiyyydi, ktdrzy wspdliue pczqaxiwadz^ postqxywwie oiaz poda£ adr^y icb stedzft, kngowe numoy tdoityfikacyjne oraz osoby do kootaktow wraz z

danymi do krataklbw:

Postfpowaaie jest pizeprowadzaae wspdiaie z zaauwm^cyaii z iaaydi paistw cztoakowducfa Uaii Earopcjskiej

Nie

W przypadka przcprowadzaaia pas^pawaaia wspdiaie z zaaiawiajgcyw z iaaych padztw czloakewducb Uaii Earopefduei - aaj^ zastosowaaie krajowe prawo zamdwiea

publkzaych:

InforBMcjc tkNiatkowe:

Ll)NAZWAIADRES;GmiiiaOstr6wMazowie<*a,knaowyniiroeridentyfika::yjny550667913,ul.gen. WladystawaSikorsldego 5 , 07-300 Os&6wMazowiecka,woj.mazowieckie.

pa^stwo Polska. tel. 29 7468600, e-mail gminaostrowmaz@h(Xiie.pI. faks 29 7468600 wew. 30.
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Adres strony inton^wej (URL); www.gminaoslrowmaz.home.pl

Adres profilu nat^wcy:

Adres strooy intemetowej pod Ictorym mo±na uzyska^ dostq> do narz^dzi i urz^dzm lub f<xmat6w plikow, klore nie ogblnie doa?pne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz^owa

U) WSP6LNE UDZIELANIE ZAM6wIENIA geteii dotyay)'.

Podziai (Acwi^dw mi?dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania posl^powama, w tym w przypaAu wsp^nego przeprowadzania postfpowania z zamawiaj^cymi z

innych panstw cziimkowskich Uni i Eurc^jskig (ktdry z zamawiaj^cych odpowiedzialny za [xzeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za prz^aowadzenie postqwwania

odpowiadaj^ px>zostali zamawiaj^, czy zamdwtenie bfdzie udzielane przez kaZdego z zamawiaj^ydi indywickialnie. czy zambwienie zostanie udzielmie w imieniu i na rzecz pozostalych

zamawiaj^di):

1.4) KOMUNIKACJA:

NieogrmniczoBy, peby ■ bczpoircdBi dost^ do doknmentdw z pestfpowaaia azyskai pod adrcscm (URL)

Nie

Adres stroay iatenietowej, na ktdrej zamieszczoBa b^ie specyfikacja btotnych wamnkdw zamdwicnia

Tak

www.gimiiaoslrowmaz.boine.pl

Dostfp do dokameatdw z posttpowania jest ograakzony - w^ccj informacji moiaa tizyska4 pod adrcsem

Nie

Oferty lub wniosid o doposzczcaie do udziala w postfpowaniu naleiy przesybi:

EMctroakzaie

Nie

adres

DopuszczMie jest przeslanic ofert lub wnioslU^w o dopuszezeaie do udziahi w post^waniu w iaay spos6b:

Nie

Inoy sposdb:

Wymagaae jest przeslaoie ofert lub waioskdw o dopuszezeaie do udziahi w postfpowaniu w Inny sposdb:

Tak

Inny $pos<M):

za pomoc^ opaatora pocaowego, osobi^ie lub przez poslanca

Adres:

07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego S, Gmina Ostrbw Mazowiecka, I pi^. pdt. or 15

Komunikacja elditronicziia wymaga korzystania z narzfdzi i urz^dzcd lub forraatdw plikdw, ktdre nie s^ ogdinie dost^pne

Nie

Nieograiiczmiy, p^y, bezposredni i bezptatny dost^ do tych naz^dzi mo2na uzyskad pod adresem: (URL)
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SF.Kr.IA n: PRZEDMIOT ZAM6W1ENIA

ILI) Nazwa nadaoa zamdwieaiu pnez zamawiaj^cego: Zakitp, dostawa wraz z urucboiruenjeni sprz^tu TIK w ramacb Projdcto "OSTRO Z WIEDZ^"

Numer referencyjay: IG.271.18.2018

Przed wsKCZfcienn postfpowaDU o udzieleBic zamdwienia przcprowadzaao dialog techaiczny

Nie

II.2) Rodzaj zandwieaia: Dostawy

113) infonaacja o moiliwoid skladaoia ofert czfdciowycb

Zamowioiie podzielone jest na cz^i:

Nie

Oferty lobwaioski o dopaszczeaiedo udziata w postfpowaaia moiaaskladaiw odaicsieBni do:

Zamawiaj^ zastrzcga sobie prawo do udzielaiui l^czaie aas(fpuj4|cycb czfdd lab grup czfdd:

Maksymalna liczba czfdd zaaidwicaia, aa ktdre moie zostad udzieloBe zaadwieaie jcdacaia wykoaawcy:

11.4) Krdtki opis przedmiota zaaidwienia fwielkosd, zakres, rodzaj i iloic dostaw. usiuglub robd! budawlanychlub okreileniezapoirzebowmia iwymoffm) ^Tty^aA)fa partaerstwa

laaowacyjaego- okredlcniezapotrzebowaaia aa iaaowacyjay prodakt, aslagf lab roboty badowlaac: 1. Komputer stacjonaray - IS, 2. RzutnQc multimedialoy - 26,3. Tablica interaktywoa

-4,4. Ekran do rzutnika multimcdialncgo - 11,5. Laptop z motliwo^i^ poctt^czenia do rzutnika i mikroskopu -11,6. Pracooiiy kompater z zainstalowanym systemem, pakietcm biurowym,

oprogramowaniem do zarz^dzania pracowni^, ofBO^amowaniem airtywinisowym, oprogramowaniem z^jezineczaj^cym przed treiciami niepo^qdanynn - 25,7. Przoio&ny komputer z

zainstaiowanym system em, pakietem biurowym, oprogramowanietn do zarz^dzama pracowni^ -1,8. Wdzek do przechowywania 26 szt. z fuokcj^ przewo2enia i ladowaiua bat oil - 1,

9. Urz^dzenie iaserowe zfunkcjq drukowania, kopiowaniai skaoowaiia- 1,10. System umo^wiaj^ tworzenie i przeprowadzanie w klasie - 1,11. Tablica ioteraktywna wiaz z

projdrtorem -1,12. GloSniki aktywne -1,13. Kootrolcr WLANzarz^j^cy szkoM sieci?bczpizcwodow^-1,14 Punkt dost?powy b^d^cy elementem azkolnq sieci bczprzewodowq -1,

15. RoutCTzwbudowanymi modulami zapcxy sieciowq - 1,16. Zasilacz UPS z podtrzymanion napi^ przeznaczooy dla serwera NAS -1,17. SenwNAS- 1,18. Klimatyzacja serwerownt-

1,19. Wizualizo'- 1.20. Kamera cyfrowa -1 Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w zab^czniku nr 1 doSIWZ.

11.5) Gldway kod CFV: 30000000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30237280-5

30213100-6

32322000-6

32420000-3

30232110-8

32342000-2
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IL6) CalkowiU wartoli zamdwieoia (jeieti zamawiajqcy podaje infomacje o warioici zamowienia):

Wartoic bez VAT:

Waluta:

(w przypadht umdw ramowych tub dyncanicmego systemu zakupdw - szaamkowa calkowila maksymalna warto^^ w ca/ym okresie obowiq^ania umowy ramowej lub tfynamiczneg>

systemu zakupdw)

IL7) Czy przewiduje sif adzideBie zamdwien, o ktdrych mowa w art 67 ast 1 pkt 6 i 7 lab w art 134 ost 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreaenie jxzedmiotu, wielkoSci iub zakresu oraz waninkow na jakich zostan^ udzielcme zamowienia, o ktdrycb mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w jot. 134 usi. 6 pkt 3 ustawy Pzp;

IL8) Okres, w ktdryn realizowane b^dzie zamdwienie lub okm, na ktdry zostala zawaita uroowa ramowa lub okres, n ktdry zostai ustanowioDy dynamiczny system zakupdw:

miesi^cadi: lub dniach: 30

lub

data rozpoczfcia: /udzakodczeoia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin liczy sif od dnia podpisania umowy

SEKCJA ni: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM 1 TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIl)

IILI.I) Kompetcacje lob uprawnienia do prowadzMia okrcdloBej dziataloodd zawodowej, o lie wynika to z odr^nych przepisdw

(Xcre^enie warunkdw:

Informacje dodatkowe

HI. 1.2) Sytuacja finansowa lub dconomkzna

Okre^lraie warunkdw: posiadaj^ ̂ rodki finansowe lub zdolnodd kredytow^ ua kwot; co oajmniej 125.000,00 d.

Informacje dodatkowe

III.13) Zdoinoid tecbniczna lub zawodowa

Okre^lenie warunkdw: w okresie ostamich 3 lat przed ufrfywem tominu skladania ofert wykonalt co najmniej dwie ushigi na pod^wie odr^taych umdw, polegaj^ na dostawie wraz z

rozmieszc^Kfiiem i urucfaomienian urz^dzed w ci^gu maksymalnie 30 (faii od dnia podpisania umowy. Zakres kazdego z zamdwied winien; a) obejmowad co najmniej: IS zastawdw

komputCTdw ̂ jcMiMnych, 20 rzutnikdw multimedialnycb, 25 lapt^w wszystkie wraz z oprogramo%vanicm b) lub opewad na kwotf co n^mniq 125.000,00 dnetto

Zamawiaj^ wyro^ od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziahi w postqx>waiin imion i nazwisk osdb wykomij^cycb czynnokn przy reatizacji

zamowienia wraz z infcsmacj^ o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tycfa osdb:

Informacje doda&owe:

IIU) PODSTAWY WVKLIICZENIA

I1L2.I) Podstawy wykinczoila okredlonew art 24 ost 1 nstawy Pzp

III.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ost 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajqcy przewiduje nastqmjqce fakuhatywne pod^wy w)k}uczaiia:

Tak (podstawa wykluczmtia okredicma w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia c^ae^ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
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IIU) WYKAZ O^WIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU WST^PNEGO POTWIERDZENIA, tE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARONKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

O^iadczenie o nicpodiegBniii wykluczeniu onu spetnianiu waniak6w udziahi w postfpowaniu

O^iadczenie o speliiiaoiu kiyteridw seiekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POST^POWANIl! NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. ! PKT 3 USTAWY PZP:

1) w zakresie niepodlegania wykluczeniu: a) infOTmacj^ z Krajow^o Rejestru Kamego w zakresie okre^onym w art. 24 ost. I pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawion^ nie wcze^icj nii 6

miesi^cy przcd uplywem tenninu sktadania ofert, przy czym: D jeieli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza teiytonum Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego

dokumentu sklada infotmacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru. inny rbwnowalny ddament wydany przcz wla^wy organ s^dowy lub adminiaracyjny

kraju, w kt^m wykonawca ma stedzib^ lub migsce zamiesdcmua lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktbrej dotyczy iitfarmaga albo dckument, w zakresie c^cre^cmym w art. 24 ust. 1

pkt 13,14 i 21 - dokument powinien by6 wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu skladania oPat. □ wykonawca maj^cy siedzib^ na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, w odniesioiiu do osoby maj^j miejsce zamiesdcania poza terytorium Rzeczypospolitg Polskiej, kt6rg dotyczy dokumoit ctoe^ooy w lit. a), sklada dokument, o kti^ym mowa

w literze a) tiret piawszy. Jeieli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdaej dokument mial dotyc^d, nie wyd^ si? takidi dokumoitow, zast^puje si? go dokuraentem

zawieraj^cym o^adczenie tej osoby zloZonym przed notariuszem lub przed wganem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^u zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym

ze wzgi?du na miejsce zamieszkania tej osoby. wystawiooym nie wcze^iej ni2; 6 miesi?cy przed uplywem tominu skladania ofert, b) o^adczenie wykonawcy o braku wydama wobec

niego prawomococgo wyroku s^ lub ostatecznej decygi administracyjnej o zaieganiu z uiszczaniem podadcow, opla! Itrfi ̂ laddr na ubezpieczenia spdeczne lub zdrowotne albo - w

przypadku wydania taki^o wyroku lub decygi - dokumentdw potwiodzaj^ch ddconanie platnok:i tych oalezno^ wiaz z ewentualnymi odsetkani hib grzywnami lub zawarcie

wiqiyego porozumienia w sprawie splat tych nale^notei, c) o^adczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ffodka zapc^egawczego zakazu ubiegania si? o

zamdwienia publicaie;

ni.5) WYKAZ OSwIADCZEN lub DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO^L O ICTbRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP

IIL5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W UDZIALU W POST^POWANIU:

2) w sytuacji ekcMromicznej lub finansowej - inftMroacj? banku lub spdldzielczej kasy oszcz?dnoiciowo-kredytowej potwierdzaj^j wysokoid posiadanych Srodkow fiaansowych

lub zdoino^ kredytow^ wykonawcy, w okresie nie wczcSniejszym \t 1 miesi?c pned uplywem terminu skladania ofert. Jctdi z uzasadnirmej przyczyny wykonawca nie mo4e dotut ww.

dokumentu, wowczas moZe zlo^d mny dokument, ktdry w wystarczg^ sposdb potwierdza spdnianie warunku posiadania sytuacji ektmonicznej i finansowej; 3) w zakresie zdolno^

tecbnicznej lub zawodowej: wykaz dostaw lub ushig wykontmych, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych rdwniei wyktmywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywrnn

tominu cHaHania ofcst, a jcZeli (Ares prowadzenia dzialainoAn jest krdtsQ- - w lym cAresie. wraz z podaniem ich wartoKi, przedmiotu, dat w)A<mania i podmiotdw, na rzecz k^cli

do^wy lub u^gi zostaly wykoomie, oraz zal^czenicm dowoddw okre^laj^c^t^ czy te dostawy lub ushigi zost^ wykonane lub s? wykonywane naleiycie, \KTy czym dowodami, o

kt(^ch mowa, s? referencje b^ inne dokumenty wystawicme przsx podmiot, na rzecz ktdrego dostawy lub udugi zostaly wykonane lub wykonywane, a w przypadku §wiadczBd

okresowych lub ci^ych s^ wykonywane, ajeZeli z uzasadnionej pr^czyny o obidctywnym charakterzc wykonawca nie jest wstanie uzydcad tych dokumcntdw - oSwiadczenie

wykonawcy; w przypadku iwiadczen okresowych lub ci?^cfa nadal wykonywanycb refovncje b^ inne dokumenty poCwierdzaj^ce idi nale^te wykrmywanie powinny byd wydaie nie

wcze^ej niz 3 miesi^ przed uplywem terminu sktadania ofert albo wniodcow o ck^mszczenie do udziahi w post?powamu.

I1L5.2) W ZAKRESIE KRYTERl6w SELEKCJI:

IH.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POST^POWAMU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO^CI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaj^ wymaganimn (AreSItmym przcz Zamawiaj^cego, Zamawiaj^y opisu w postaci wypdnionego zal^cznika or I do SIWZ -

opisu przedmii^ zamdwimua
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ni.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIU) - II1.6)

Z^cznik cenowy - do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.I)OPIS

IV.1.1) Tryb udzidenia zaradwienia: Prz^arg nieograniczoay

IV.1.2) Zamawiaj^cy i^da wniesieaia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiaj^ ustala wadium w wysoko^ 3.000,00 rf 2. Wadium naleiy wnie^ przed upiywon teiminu ddadania (rfert ua caly okres zwi^zama crfisit; w jednq z oast^aincydi form: 1)

piaiiqdzu; 2) p<*5czeniach bankowych lub por^czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno5ciowo-4credytowej, z tym 4e pM^czeuie kasyjest zawsze por^czeoiem pieni^ym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por^czmiiach udzielanych prrez potbnioty, o k^ydi mowa w art. 6b ust. 5 |dct 2 ustawy z duia 9 list(^>ada 2000 r o utworzeniu Poidnej

Agencji Rozwoju Przcdsi^biorczotei Pz.U. z20I4 r. poz. 1804orazz2015r poz 978i 1240). 3. Wadium wnoszxme wpieni^dzu: l)Dalc4y wj^enaradiunekbankowyOminyOstrdw

Mazowiedca nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006, a w tytule wptaty naleiy wpisa6 JG.271.18.2018 wadium na dostaw^ TK". Wplaty nale^ dcdr(Hia6 z zadiowanion naleiytcg

staiannosci, poniewaJ za terrain wniesienia (wzyjmuje si? termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dtrfcuraeot, w formic kopii poSwiadczonej za zgodno^ z oryginrfem,

potwierdzaj^y <tnlfnnanif! przeiewu naleiy trwale dol^c^d do oferty; 2) zostanie zwr6cooe na rachunek baikowy do zwiotu wadium wskazany w foiraularzu of^, a g<fy ten nie zostanie

podany, na radiundc bankowy, z ktdrego wadium w^dyn^to do Zamawiaj^cego; 3) :a>staDie zwrdcone wykonawcy, ktory wycoM ofert? pcrcd uplywem terrainu na ddadanie ofwt,

niezwlocznie najego wniosek. 4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub por?czenia: l)powinien zawierafc bezwmunkowe i nieodwolalne zr^wwiqzanie gwvada lub

por?czyciela zaptaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisOTine Z^danie Zamawiaj^go wzywaj^ do zaplaty kwoty wadium, powst^e na skutek okolicznoici (dcreSlonych w

ustawie; 2) w przypadku wniesiaiia go przez wykonawcow wsp6lnie ubiegaj^ch si? o udzielenie zamdwienia, pcnviniea zawierac inftwraacj?, te dotyczy on wszystkich wykonawcdw, a

nie tylko tego, na ktdrego dokument zostal wystawiony; 3) powinien zosta6 dol^czOTy na stale do oferty w fcnraie k<^i po^adczonej za i^odno^ z orygin^em, a (xyginal powinien byd

doi^czcmy do of»ty. 5. W i^zypadku wycofania oferty, kt^ zost^ juZ zabez^neczcma wadium, wykonawca we wniosku, o ktdrym mowa w jkt XI.7.2) powinien uwzgl?dni£ infonnaqe

niezb?dne do zwrotu wadium, w szczegdlno^i numer rachunku bankowego (w przypadku wadium w pim^dzu) lub adrcsu, pod ktdry naleZy zwr6ci6 zabezpieczoiie (w przypadku

wniesioiia wadium w fmraie innej niZ pieni^).

IV.U) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwteoia:

Nie

Naleity podad inforraacje na temat udzielania zaliczek;

IV.1.4) Wymaga si? ziozenia ofert w postad katalog6w elektronkznydi lob dr^czoiia do ofert katalogdw dektronicznycb:

Nie

Dopuszcza si? jdo^enie ofert w postaci katalogdw elektronicznycb lub dol^czenia do ofert katalogdw eldctronicznydh;

Nie

InfcHinacje dodatkowe:

IV.l.S.) Wymaga si? zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej

Nie

3o4toie oferty wariantowej dopuszcza s? tylko z Jednoczesnym zioieniem oferty zasadniczej:
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IV.1.6) Przewidywuia IkzIm wykonawc6w, kt6rzy zostaai| zaproszcni do udziahi w post^waniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny. pannerstwo innowacyjne)

hiadJA wykonawc6w

PiTewidywana minimalna lic^ wykonawcdw

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kiyteria selekcji wykcmawcdw;

IV.1.7) loformacje aa temat umowy ramowej lub dynamiczBego systemu zakupdw:

Umowa ramowa b^dzie zawarta:

CTy {Kzewifkije si^ ograniczenie iiczby uczestnikdw umowy ramowq:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strooy intenietowej, na ktorej b^d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ dynamicznego systemu zakupdw:

Infmmacje dodatkowe:

W raroach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? ztotenie ofert w formie kjdaiogdw elektromcznych:

Przewiduje si? potaanie ze doicmych katalogbw eldctronicznych infcMmacji potrzebnych do sporz^dzcnia ofert w ramack umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw;

IV.1.8) Aukcja dektroniczna

Przewidzianc jest przeprowadzcnie aukcji dektroiikzRcj (przetarg nieograniczMy. przetarg ograniczony, negocjacje z og^szeniem) Nie

Nale2y podad adres strony intemetowej, na kt^j aukcja b?dzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, ktdrycfa wartoid b?d4 przedmlotem aukcji dektroaicznej:

Przewiduje si? ograniczcnia to do przedstawioaycli wartoicl, wynikaj^ce z opisu przedmiota zamdwienia:

Naleiy podad, ktd-e infcMmacje zostan^ udost?pniMie wykonawcom w trdccie aukcji elektnmicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:

Infmmacje dotycz^ce {vzebiegu aukcji elektronicznej;

Jaki jest przewidziany sposdb posl?powania w tdcu aukcji elektronicznej i jakie b?d^ warunki, na jakich wykonawcy b?dq mogli licytowad (mtnimalne wysdcoici postered):

InfOTmacje dotyczqce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^zan i specyfikacji technicznych w zakresie pol^zei:

U^miagimia dotycz^ rejestracji i identyflkacji wykcmawcdw w aukcji eldctronicznej:

lofonnac^ o lic^e etapdw aukcji elektrcmicznej i czase ich trwania:
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Czas trwania;

Czy wykonawcy, kt6rzy nie 2io±yli nowych pos^pien, zostan^ zakwalifikowani do nasl?pnego etapu;

W^unki zamknifcia aukcji elektronicznej;

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria ^laczenie

cena 60,00

gwarancja producrata 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art 24aa ost 1 ostawy Pzp (pneiaxg nieograniczmy)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo inoowacyjne

IV13.1) Infonnacje na temat oegocjacji z ogloszeflkni

Minimalne wymagaoia, kt^ musz^ spefaiiac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzetenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wst^ych bez {HTe{Nt>wadzenia negocjaqi

Przewidziany jest podzial oegocjacji na riapy w celu ograniczoiia ]ic2i)y of^

Naie2y podac infonnacje na tonat etapow oegocjacji (w tym licri)^ etapdw):

Infonnacje dod^owe

IV.3.2) Infonnacje na temat dialogu konknrencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^go tub infcamacja o qmsobie azyskania tego opisu:

Informacja o wysokofci nagrbd dia wykonawcdw, ktdrzy podczas dialogu kookureocyjnego przedstawili rozwi^zania stanowi^ podstaw^ do ddadania ofert, jeteli zmnawiaj^ przewiduje

nagrotfy:

Wstqmy hartnonogram post^xnvania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczeoia WcApf rozwi^zaA:

Nalezy podad infonnacje na temat etapdw dialogu:

bifcHinacje dodatkowe:

IV.3 J) loformacje na temat partnerstwa inBOwacyJnege

ElemCTty opisu przedmiotu zamdwienia definiuj^ce minimalne wymagania. ktdrym muszq o<%>owiadad wszyakie ofieriy:
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PodziaJ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^ch negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych wanmkbw

zam6wienia:

Informacje dodalkowe:

1V.4) Lkytacja dektrooiczna

Adres strony intemetowej, na kt^ej bfdzie |Ht>wadzona licytacja eldctroniczna;

Adres strony mternetowej, na ktdrej jest dostqwy opis przedmiotu zamdwienia w Hcytacji elektronicznej:

V^rmagania dotycz^ rejestracji i identyfikacji wykcmawcdw w licytacji clektrtHiicznej, w tym wymagania techniczne urz^dten infwinatycznych:

Sposob post?powania w toku licytaqi elektronicznej, w tym okre^enie minimalnych wysokoSci post^piefi;

Informacje o Hczbie et^)6w licytacji eiektrtmicznej i czasie icb trwania;

Czas trwania:

Wykonawcy, ktdrzy nie rfoZyli nowych postflrien, zo^anq zakwalifikowani do nast?pnego etapu:

Tamin skladania wniodc6w o dc^Miszczenie do udziahj w licytacji elektrcnicznq:

Data: godzina:

Terroin otwarcia licytacji elektronicznej:

Tennin i warunki zamkni^ia licytacji elektroniomq:

Istotne dla stron postanowienia, kt<ke zostan^ wprowadzone do tre&i zawteraoej umowy w sprawie zamdwienia publicznego. albo og<Mne warunld umowy, albo wz6r iimowy:

V^magania dotycz^ce zabezpieczenia naleZytego wykmiania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewidaje w? istotne zmlaay postanowied zawartej umowy w stosunku do treiki oferty, na podstawie ktdrej dokoaan* wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wdcazac zakres, charakter zmian oraz warunki wjn'owadzaiia zmian:

Zakres, charakter i warunld zmim okrcSlony zostaly we wzorze umowy b^d^ym zal^cznikiem do umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACVJNE

IV.6.1) Sposdb udost^pniania informacji o charakterze ponfnym (jeieli dotyczy):

Srodki sl«ij|ce ochronie informacji o charakterze poufiiym

IV.6.2) Tcrmin skbdania ofert lub wnioskdw o dopuszczaiie do udziain w post^xtwaniu:

Data: 2018-05-28, godana: 10:30,

Skrdcenie terminu sktadatia wnioskdw, ze wzgl^u na piM potrzeb? udzielenia zamdwienia (przetai^ nieograniczooy, inzetvg ograniczony, negocjacje z ogloszwiiem):

Wskazad powody:
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Jfzyk lub zyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane oferty iub wnioski o dc^Hiszczenie do udziahi w post^powaniu

>polski

IV.63) TerraiB zwufzania ofert^: do: okres w dniacfa: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)

IV.6.4) Pnewiduje sif uDiewtiDienie post^waaia o udzidcnic aamdwicnia, w przypadku nieprzyznaBia irodkdw pocbodz^cycb z bodietu Uaii Europqskiej onu Biepodlegaji)cych

zwrotowi iiodkdw z poaocy Bdzidoaej przcz pab^a czloDkowskie Europejskiego PorozumwBia o Wolnym Haadla (EFTA), ktdre mialy by£ przeznaczoDC oa sfioaasowanie calotei

lub czfici zamdwieoia: Nie

IV.6^) Pnewiduje sif uaiewatBieaie postfpowaaia o udzid«ie zambwieaia, Jeieli irodki shiiiicc ̂ aaasowaaiu zaDdwicd aa badaaia aaakowe tub {HWtt rozwojewe, ktdre

zaaiawiaj^cy zamicnal pnezaaczyd aa sfiaaasowaaie calo^ iub izf^d zaaidwieniai nie zostaly mu pnyznaae Nie

IV.6.6) lafonaacje dodatkowe:

ZALACZNIK1 - INFORMACJE POTYCZACE OFERT CZE^IOWYCH
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