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I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamowlenia.

PostQpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej
kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zwane] dalej „ustawq

Pzp".

ill. Opis przedmlotu zamdwienla.

1. Kod CPV: 30000000-9 Maszyny biurowe i liczqce, sprz^t i materiaty, z wyj^tkiem mebli i pakietow

oprogramowania; 30237280-5 Akcesoria zasilaj^ce; 30213100-6 Komputery przenosne;

32322000-6 Urzqdzenia multlmedialne; 32420000-3 - Urz^dzenia sieciowe; 30232110-8 Drukarki
laserowe; 32342000-2 Urzqdzenia glosnikowe.

2. Przedmiotem zamowienia jest zakup fabrycznie nowego wyposazenia do mi^dzyszkolnej pracowni

TIK dia ponizszych placowek:

1) Publicznej Szkoly Podstawowej im. ptk dypl. Ludwika Bociariskiego w Komorowie;

2) Publicznej Szkoly Podstawowej im. Powstancow 1863 roku w Nagoszewie;

3) Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. ks. ptk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy;

4) Publicznej Szkoty Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach;

5) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Marii Dqbrowskiej w Dudach;

6) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Dybkacti;
7) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy;

8) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Zestaricow Syberyjskich w Kalinowie;

9) Publicznej Szkoty Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikacti;

10) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Papieza Jana Pawta II w Nagoszewce;

11) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Wojciecha Bogumita Jastrz^bowskiego w Nowej
Osuchowej;

12) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Lubiejewie;

13) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Kornela Makuszyriskiego w Ugniewie

wraz zdostaw^ zjego uruchomieniem w ramach projektu „OSTRO ZWIEDZy^-wsparcie edukacji

15 szkot ksztatcenia ogolnego o najstabszych wynikach edukacyjnych zterenu wiejskiej gminy

Ostrow Mazowiecka" wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Osi

priorytetowej XEDUKAQA DLA ROZWOJU REGIONU, Dziatania 10.1 KSZTAtCENlE I R0ZW6j
DZIECI IMtODZIEZY, Poddziatania 10.1.1 EDUKAGA 0G6lNA (WTYM WSZKOtACH
ZAWODOWYCH) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata

2014-2020.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zatqczniku nr 1 do SIWZ.

4. Wyst^pujqce w szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia (OPZ) nazwy wtasne producentow
lub wyrobdw zostaty u^e wytqcznie wcelu wskazania zatozonego standardu przyj^tych
rozwi^zah. Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innych urz^dzeh niz podane w opisie

przedmiotu zamowienia pod warunkiem zapewnienia parametrow rownowaznych - nie gorszych
niz okreslone w opisie. Pod poj^ciem „parametry rownowazne - nie gorsze" Zamawiajqcy rozumie
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parametry o standardach jakoiciowych co najmniej takich samych lub wyzszych, niz wskazane

OPZ.

IV. Termin wykonania zamdwienia.

Zadanie nalezy wykonac w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziatu w postQpowaniu.

1. O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si^ wykonawcy, ktorzy nie podlegaj^ wykluczeniu oraz

spelniaj^ warunki udziatu w postQpowaniu dotycz^ce:

1) zdolnokl technicznej lub zawodowej; w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu

sktadania ofert wykonali co najmniej dwie ustugi na podstawie odr^bnych umow, polegajqce

na dostawie wraz z rozmieszczeniem I uruchomieniem urz^dzeh w ci^gu maksymalnie 30 dni

od dnia podpisania umowy. Zakres kazdego z zamowieh winien:

a) obejmowac co najmniej: 15 zastawow komputerdw stacjonarnych, 20 rzutnikdw

multimedialnych, 25 laptopow wszystkie wraz z oprogramowaniem

b) lub opiewac na kwot^ co najmniej 125.000,00 zl netto

2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiadaj^ srodki finansowe lub zdolno^ kredytow^ na

kwotQ CO najmniej 125.000,00 zf.

2. Zamawiaj^cy oceni spetnianie warunkdw udziatu w post^powaniu na podstawie dokumentow,

o ktorych mowa w pkt. VII.

3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w post^powaniu, moze polegac

na zdolno^iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotow, pod warunkiem, ze udowodni Zamawiajqcemu, ze realizujqc zamowienie, b^dzie

dysponowat zasobami tych podmiotow. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu

w zakresie zdolno^ci technicznej i zawodowej wykonawca musi zapewnid bezposredni udziat

podmiotu trzeciego w realizacji zamowienia.

4. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktory zobowi^zat siQ do udost^pnienia zasobow, za szkodQ poniesion^

przez Zamawiaj^cego powstatq wskutek nieudost^pnienia tych zasobow, chyba ze za

nieudostQpnienie zasobow nie ponosi winy.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktorego zdolnosci

wykonawca s\q powotuje, nie potwierdzaj^ spetnienia przez wykonawca warunkow udziatu

w postQpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy z^da,

aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:

1) zast^pitten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowi^zat sIq do osobistego wykonania zamowienia, jezeli wykaze zdolno^i techniczne lub

zawodowe lub sytuacji finansow^ lub ekonomiczn^, o ktdrej mowa w pkt V.1.1).

6. W przypadku wykonawcow wyst^puj^cych wspolnie warunki udziatu w post^powaniu z zakresu

zdolnosci technicznej lub zawodowej zostanq uznane za spetnione, jezeli poszczegotny warunek,

oznaczony liters lub tiretem, zostanie spetnlony w cato^ci przez co najmniej jednego

z wykonawcow.

VI. Podstawy wykluczenia.

1. Zamawiajqcy wykluczy z udziatu w post^powaniu wykonawc6w, ktdrzy:

1) podlegaj^ wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23;

2) wsposob zawiniony powaznie naruszyli obowi^zki zawodowe, co podwaza ich uczciwosc,

w szczegolnosci gdy wykonawcy w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa
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nie wykonali lub nienalezycie wykonali zam6wienie, co Zamawiajqcy jest w stanie wykazad za

pomoc^ stosownych srodkow dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp);
3) ktorzy, z przyczyn lezqcych po ich stronie, nie wykonali albo nienalezycie wykonali w istotnym

stopniu wczesniejszq umowQ w sprawie zamowienia publicznego lub umowQ koncesji, zawart^

z zamawiaj^cym, o ktbrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzifo do
rozwi^zania umowy lub zas^dzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).

2. Wykluczenie nastgpi, Jezeli nie upfyn^ty 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b^dqcego podstaw^
do wykluczenia.

3. Zamawiajqcy moze nie wykluczyd wykonawcy na podstawie powyzszych przeslanek, je^li ten
przedstawi dowody na to, ze podj^te przez niego kodki s^ wystarczajqce do wykazania jego

rzetelnosci, w szczegolnosci przedstawi wyczerpujqce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
udowodni podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt6re sq

odpowiednie dta zapobiegania dalszemu, nieprawidtowemu post^powaniu wykonawcy.

VII. Wykaz oswiadczen tub dokumentdw, potwierdzajqcych spetnianle warunkow udziatu

w postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty wykonawca musi dotgczyc:

1) zaf^cznik cenowy;

2) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w zatqczniku nr 2 i 3 do
SIWZ, w tym dotyczqce podwykonawcdw, ktdrym wykonawca zamierza powierzyc wykonanie

czQsci zamowienia;

3) w przypadku podmiotow wyst^pujqcych wsp6lnie (np. konsorcjum):

a) oswiadczenia o spelnianiu warunkbw udzialu w post^powaniu t braku podstaw do
wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw oddzielnie,

b) petnomocnictwo, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

4) w przypadku powotywania sIq na zasoby podmiotu trzeciego zobowi^zanie tego podmiotu do
udostQpnienia swoich zasobow, zawieraj^ce;

a) zakres dost^pnych zasobow,

b) sposob wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zambwienia publicznego,

d) informacj^ czy podmiot, na ktorego zdolnosci wykonawca si^ powotuje w zakresie

warunkbw udziatu dotycz^cych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

zrealizuje rotx)ty budowlane lub ustugi, ktbrycli wskazane zdolno^i dotyczq;

5) petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy
wykonawca sktada ofertQ przez ustanowionego petnomocnlka.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktore] mowa

w art. 86 ust. 5 nalezy przekazac oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

same] grupy kapitatowej, o ktbrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem

oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powi^zania zinnym wykonawcy nie

prowadzq do zaktocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia. W przypadku

wykonawcbw wyst^puj^cycli wspolnie oswiadczenie musi ztozyd kazdy z wykonawcow oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaj^cego wykonawca dostarczy:

1) w zakresie niepodlegania wykluczeniu;

a) informacjQ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14

i 21 ustawy Pzp, wystawionq nie wczesnie] niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania

ofert, przy czym:
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- jezeli wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu sktada informacjQ z odpowiedniego

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany

przez wta^ciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, wktdrym wykonawca ma

siedzib^ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy

informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 -

dokument powinien bye wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem

terminu sWadania ofert,

- wykonawca majqcy siedzibQ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby majqcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej

dotyczy dokument okreslony w lit. a), sktada dokument, o ktorym mowa w literze a) tiret

pierwszy. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument

miat dotyczyc, nie wydaje si^ takich dokumentow, zast^puje si^ go dokumentem

zawierajqcym o^wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem

s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego

wtasciwym ze wzgl^du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczesniej

niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaieganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub skladek

na ubezpieczenia spoieczne tub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub

decyzji - dokumentow potwierdzajqcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiqz^cego porozumienia w sprawie

sptat tych naleznosci,

c) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem ^rodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania siq o zamdwienta pubtlczne;

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - informacja banku lub spotdzielczej kasy

oszczQdnoiciowo-kredytowej potwierdzajqcej wysoko§d posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub

zdolnosd kredytow^ wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszym tz 1 miesi^c przed uptywem

terminu sktadania ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozyc ww. dokumentu, wdwczas moze

zto^c inny dokument, ktory w wystarczaj^cy sposob potwierdza spetnianie warunku

posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

3) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw lub ustug wykonanych,

a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^gtych rdwniez wykonywanych, w okresie ostatnich

3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoki jest

krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotow, na rzecz ktdrych dostawy lub ustugi zostaty wykonane, oraz zatqczeniem

dowodow okreslaj^cych czy te dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sq wykonywane

nale^cie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje b^dz inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sq

wykonywane, aw przypadku swiadczen okresowych lub ciqgtych s^ wykonywane, a jezeli

z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskac

tych dokumentow - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku ^iadczeh okresowych lub

ciqgtych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nale^e

wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesiqce paed uptywem terminu

sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu.
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4) wcelu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaj^ wymaganiom okre^Ionym przez
Zamawiajqcego, Zamawiajqcy zqda opisu w postaci wype+nionego zat^cznika nr 1 do SIWZ -

opisu przedmiotu zamowienia.

4. Jezeli wykaz, o^wiadczenia lub inne ziozone przez wykonawcQ dokumenty b^d^ budzic
w^tpliwosci Zamawiajqcego, moze on zwrocic si^:

1) bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane dostawy lub ustugi

byty wykonane lub wykonywane o dodatkowe tnformacje lub dokumenty w tym zakresie;

2) do wfasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym miejsca zamieszkania ma osoba, ktdrej
dokument dotyczy, o udzielenie niezb^dnych informacji dotyczqcych tego dokumentu.

5. Wykonawca nie jest obowiqzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj^cych
powyzsze okolicznosci, Jezeli:

1) Zamawiajqcy posiada juz takie dokumenty, o lie s^ aktualne, o czym wykonawca polnformuje
Zamawiaj^cego poprzez wskazanie nazwy wczesniejszego post^powania lub ewentualnle

numeru sprawy, tub

2) s^ dostQpne w formle elektronicznej za pomocq bezptatnych i ogolnodost^pnych baz danych,

o czym wykonawca polnformuje Zamawiaj^cego poprzez wskazanie adresu strony.

VIII. Informacje o sposobie porozumlewania sIq Zamawiaj^cego z wykonawcaml.

1. Osob^ wyznaczon^ do porozumlewania si^ z wykonawcaml jest Joanna Leonlk.

2. Komunikacja mi^dzy Zamawlajqcym a wykonawcq odbywa sIq w j^zyku polskim, za pomocq jednej

lub kilku nizej wymlenlonych form, przy uzyclu znaku sprawy IG.271.18.2018:

1) faksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2) pocztq elektronicznq na adres: joanna.leonlk@gmlnaostrowmaz.home.pl;

3) pocztq tradycyjnq na adres: Urzqd Gmlny Ostrow Mazowlecka, ul. gen. Wfadystawa

Sikorsklego 5, 07-300 Ostrdw Mazowlecka; czynne w dni robocze w godzlnach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawlajgcy zastrzega, ze za po^rednlctwem operatora pocztowego, postanca lub osobi^le majg

bye zfozone nast^puj^ce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem nlewazno^l w formle pisemnej, w orygtnale;

2) oswiadczenle o przynaleznosci lub nIe do grupy kapltalowej, w oryginale;

3) oswiadczenia I dokumenty dla wykazania spelnlania warunkow udziatu w post^powanlu i braku

podstaw do wykluczenia, w formle zgodnej z postanowleniami § 14 rozporz^dzenla w sprawie

dokumentow oraz zgodnle z wezwanlem Zamawiajqcego;

4) petnomocnictwa w oryginale lub kopll poswiadczonej za zgodnosc zoryglnalem notarlalnie lub

przez osoby udzlelajqce petnomocnictwa;

5) zobowiqzanle podmlotdw trzeclch w formle pisemnej, w oryginale.

4. Wykonawca moze zwrocic sIq do Zamawiajqcego o wyjasnienle tresci SIWZ. Zamawlaj^cy udzleli

wyja^nleh niezwtocznie, jednak nIe pdzniej niz na dwa dnI przed uptywem termlnu sktadania ofert,

pod warunklem, ze wnlosek o wyjasnienle tresci SIWZ wptynle do Zamawiaj^cego nie pdzniej nIz

do kohca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego termlnu sktadania ofert.

IX. Wymagania dotyczqce wadium.

1. Zamawlaj^cy ustala wadium w wysokokl 3.000,00 zt

2. Wadium nalezy wnlesc przed uptywem termlnu sktadania ofert na caty okres zwiqzania ofertq

w jednej z nast^pujqcych form:

1) plenl^dzu;

2) por^czenlach bankowych lub por^czenlach spotdzielczej kasy oszcz^dnokiowo-kredytowej,

z tym ze por^czenle kasy jest zawsze por^czenlem plenl^znym;
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3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) pofQczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci (Dz.U. z 2014 r.

poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu:

1) nalezy wptacic na rachunek bankowy Gminy Ostrbw Mazowiecka

nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006, aw tytule wpiaty nale^ wpisac „IG.271.18.2018

wadium na dostaw^ TIK". Wptaty nale^ dokona^ zzachowaniem nalezytej starannosci,

poniewaz za termin wniesienia przyjmuje si^ termin uznania kwoty na ww. rachunku
bankowym; dokument, w formle kopll po^wiadczonej za zgodnosc z oryglnatem,

potwierdzaj^cy dokonanle przelewu nalezy trwale dot^czyc do oferty;

2) zostanle zwrocone na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany wformularzu oferty,

a gdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, z ktorego wadium wpfyn^to do
Zamawiajqcego;

3) zostanie zwrocone wykonawcy, ktory wycofal oferty przed uptywem terminu na sMadanle

ofert, niezwtocznie na jego wniosek.

4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub por^czenia:

1) powinien zawierac bezwarunkowe i nieodwotalne zobowiqzanie gwaranta lub por^czyclela

zapiaty wymagane] kwoty wadium, na pierwsze, pisemne z^danie Zamawiaj^cego wzywaj^ce

do zaptaty kwoty wadium, powstate na skutek okolicznosci okreslonych w ustawie;

2) w przvpadku wniesienia go przez wvkonawcdw wspolnie ublegaiacvch sie o udzielenie

zamowienla. powinien zawierac informacie. ze dotvczv on wszvstkich wvkonawcow. a nie tviko

tego. na ktorego dokument zostat wvstawionv:

3) powinien zostac dot^czony na state do oferty w formie kopii po^wiadczonej za zgodnosc

z oryginatem, a oryginat powinien bye dotqczony do oferty.

5. W przypadku wycofania oferty, kt6ra zostata juz zabezpieczona wadium, wykonawca we wniosku,

o ktorym mowa w pkt Xl.7.2) powinien uwzgl^dnic informacje niezb^dne do zwrotu wadium,

w szczegolnosci numer rachunku bankowego (w przypadku wadium w pieni^dzu) lub adresu, pod

ktory nale^ zwrocic zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz

pieni^dz).

X. Termin zwi^zania oferty.

Wykonawca jest zwi^zany ofertq przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwi^zania oferty

rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszelkie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku postQpowania.

2. OfertQ nalezy sporz^dzic w j^zyku polskim, a jej trei6 musi odpowiada^ tre^ci SIWZ.

3. Oferta powinna bye napisana w sposob trwaty i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowaznionq

do reprezentowania wykonawcy na zewn^trz i zaci^gania zobowi^zah w wysokoki

odpowiadaj^cej cenie oferty.

4. Oferte nalehr ztozvd wzamknietei kopercie. na ktorei umieszczona bedzie nazwa i adres

Zamawiaiacego. nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: «Oferta na: Zakup. dostawe wraz

z uruchomienlem sprzetu TIK w ramach Proiektu ..OSTRO Z WIEDZA". Nie otwierac przed 28 mala

2018 r.. godz.: 10:45.»

5. Zaieca siQ, aby:
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1) cata oferta wraz z zaiqcznikami byta w trwaly spos6b ze sobq pot^czona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj^c jej samoistn^ dekompletacj^;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rowniez przy u^ciu korektora) byty parafowane wtasnor^cznie przez

osobQ podpjsuj^c^ ofertQ;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi^biorstwa byty przez wykonawcQ ztozone

w oddzielnej wewn^trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi^biorstwa" tub spi^te

(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, ktore informacje stanowi^ tajemnicQ przedsi^biorstwa oznaczad b^dzie, ze wszelkle

oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego post^powania sq Jawne bez

zastrzezert. Zastrzezenle informacjl, ktore nie stanowi^ tajemnicy przedsi^blorstwa

w rozumlenlu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenqi b^dzie traktowane, Jako

bezskuteczne I skutkowac b^dzle zgodnle z uchwatq SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawlaj^cy informuje, ze w przypadku kledy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie

art. 90 ustawy Pzp, a ztozone paez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowic b^dq taJemnicQ

przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b^dzie

przystugiwato prawo zastrzezenia ich Jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

ZamawiaJ^cy uzna za skuteczne wytqcznie wsytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego

zastrzezenia, Jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowi^ tajemnicy przedsi^biorstwa.

7. Oferta, przed uptywem terminu do Jej ztozenia, moze zostac:

1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana b^dz uzupetniona pod warunkiem, ze ZamawiaJ^cy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposob Jednoznaczny wskazywad co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ztozone wedtug takich samych zasad, Jak

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisad stowo „ZMIANA''. Koperty oznaczone „ZMIANA"

zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po

stwierdzeniu poprawno^i procedury dokonywania zmian, zostan^ dot^czone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze ZamawiaJ^cy przed uptywem terminu do sktadania ofert otrzyma

ptsemny wniosek o wycofanie ztozonej oferty. Wniosek musi bye podpisany przez osoby

uprawnione do sktadania oswiadczeh woli w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez innq osob^ nale^ dotgczyc stosowne

petnomocnictwo do wykonania tej czynnoki. Wz6r formularza wniosku o wycofanie oferty

stanowi zatqcznik do SIWZ. Oferty wycofanq Zamawiajqcy zwroci wykonawcy niezwtocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

8. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej wdokumentach ztozonych na potwierdzenie

spetniania warunkdw udziatu w post^powaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,

Zamawiaj^cy przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz^cia

postQpowania.

9. Oferta, ktorej treic nie b^dzie odpowiadac tre^i SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszeikie niejasno^l iwqtpliwosci

dotyczqce tresci zapisow wSIWZ nalezy zatem wyjasnid z ZamawiaJ^cym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIM niniejszej SIWZ.

XII. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferty nale^ sktadac w siedzibie ZamawiaJ^cego: sekretariat Urz^du Gminy (pokoj nr 15,1 pi^tro)

do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 10:30.
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2. Otwarcie ofert odb^dzie siQ 28 maja 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechc^ byd obecni

podczas otwarcia ofert, proszeni o obecno^ wsiedzibie Zamawiajqcego, na gornym korytarzu

przed pokojem nr 19, I piQtro, na co najmniej 5 minut przed godzin^ otwarcia, gdzie zostanq

poinformowani, w ktbrym pokoju odb^dzle s\q otwarcie ofert.

3. Zamawiaj^cy niezwtocznie zwrocl ofertQ, kt6ra zostanie zfozona po terminle.

XIII. Opis sposobu obliczenla ceny.

1. Za realizacjQ przedmiotu zamowienia ustala sIq wynagrodzenie ryczattowe, przy czy do oferty

nalezy zat^czyd zat^cznik cenowy, ktory b^dzie odzwiercledlenlem sposobu obliczenla

wynagrodzenia.

2. W cenle oferty majq bye uwzgl^dnlone wszystkie elementy niezb^dne do prawidtowej I pelnej

reallzacjl przedmiotu zamowienia, o ktorej mowa w pkt III.

3. Cena oferty powinna bye wyrazona w setnych cz^kiach ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przeclnku. Obowi^zuje zasada zaokr^glanla wWgor^" cyfry ,,5" Iwi^kszych, wyst^puj^cej na

trzecim miejscu po przeclnku, np. 4,375 = 4,38.

4. Wszelkie rozliczenia ml^dzy Zamawiaj^cym a wykonawc^ prowadzone b^d^ w polsklch ztotych.

XIV. Opis kryteridw oceny ofert.

1. Zamawiaj^cy oceni oferty za pomoc^ kryteridw, ktdrym przypisana b^dzie odpowiednia waga

i przyznawane b^dq punkty. b^cznle (ze wszystklch kryteridw), maksymalnie oferta moze zdobyc

100 punktdw. Jako najkorzystnlejsz^ oferty Zamawlajqcy uzna tQ, ktdra uzyska najwyuz^ ilosc

punktdw.

2. Jezell dwie lub wl^cej ofert przedstawl taki sam bllans ceny I Innych kryteridw oceny ofert,

Zamawiaj^cy spo^rdd tych ofert wyblerze ofertQ z najnizszq cen^.

3. Zamawlajgcy zastrzega, ze oferta, ktorej cena b^dzie raz^co niska wstosunku do przedmiotu

zamdwienia zostanie odrzucona. W celu ustalenia czy oferta zawiera raz^co nlsk^ cenQ

Zamawlaj^cy zaz^da stosownych wyjasnieh. Na wykonawcy spoczywa obowi^zek wykazania, ze

oferowana cena nie jest raz^co nIska.

4. Punkty przyznawane b^d^ w oparciu o nast^puj^ce kryteria:

1) cena-60%

W tym kryterlum maksymainq ilosc, tj. 60 punktdw, moze zdobyd oferta z najnizsz^ cen^. Punkty (P)

zostan^ przyznane wedtug wzoru:

P = (najnizsza cena brutto spo^rdd badanych ofert: cena brutto oferty badanej) x 60% x 100 pkt

Punkty przyznawane b^d^ z doktadnoscl^ do dwdch miejsc po przeclnku.

2) gwarancja producenta-40%

Przez gwarancjQ producenta Zamawiajqcy rozumie gwarancja producenta potwlerdzon^

oswiadczeniem o przej^clu gwarancji przez producenta na komputery stacjonarne, iaptopy

I projektor do tabllcy Interaktywnej. Punkty w ninlejszy kryterium przyznawane b^d^ w nast^puj^cy

sposdb:

- minimalny okres 12 mlesi^cy gwarancji producenta - 0 pkt,

-  24 miesi^ce gwarancji producenta - 20 pkt,

-  36 mleslQcy gwarancji producenta - 40 pkt.

Maksymainq llo^d, tj. 40 punktdw, moze zdobyd oferta z najdtuzszym okresem gwarancji producenta.

Punkty przyznawane b^d^ z dokfadnosci^ do dwdch miejsc po przeclnku.

t^czn^ punktacj^ jest suma punktdw uzyskanych w kryterium cena I okres gwarancji. Za

najkorzystnlejsz^ oferty uznana zostanie oferta, ktdra uzyska maksymaln^ tqczn^ ilo^ punktdw.

Jezell wykonawca zaoferuje dtuzszy niz 36 mlesiQczny okres gwarancji, to na potrzeby oceny ofert

I przyznania punktacjl Zamawiaj^cy przyjmie punkty jak dia 36 mIestQCznego okresu gwarancji. Jezell
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wykonawca zaoferuje okres gwarancji kr6tszy od minimalnego, w6wczas jego oferta zostanie

odrzucona jako niezgodna z tresci^ niniejszej SIWZ.

XV. Formalnosci przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowi^zany jest dostarczyc Zamawiaj^cemu:

1) wstQpny harmonogram czasowy reatizacji zadania wraz z podaniem - o lie to b^d^ juz znane -

Imlon i nazwisk osob odpowledzialnych za rozmieszczenie i uruchomienie dostarczonego

sprzQtu;

2) wz6r zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy do akceptacji - jezeli jest w innej formie niz

pleni^dz.

XVI. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiaj^cy ustala zabezpieczenle nalezytego wykonania umowy, zwanego datej

^zabezpleczeniem", w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenle slu^

pokryciu roszczeh ztytutu niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenle moze bye wnoszone, a w trakcie reallzacji umowy zmienlone z zachowaniem jego

cl^gtosci i bez zmnlejszenia wysokosci, wedtug wyboru wykonawcy wjednej tub kliku

z nastQpuj^cych form:

3) pieniqdzu - 100% zabezpieczenia na caty okres nalezy wnie^ przed podpisaniem umowy na

rachunek bankowy Zamawlaj^cego nr04 8923 0008 0003 1046 2000 0006; wykonawca moze

wyrazic zgod^ na zaiiczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;

4) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdtdzielczej kasy oszcz^dnosciowo - kredytowej,

z tym ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pienl^znym;

5) gwarancjach bankowych;

6) gwarancjach ubezpieczenlowych;

7) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzenlu Polsklej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^l (Dz.U. z 2007 r.

Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.).

3. Ztreki zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancjl/por^czenia winno wynikac, ze bank,

ubezpieczyclel, por^czyclel zaptaci na rzecz Zamawiaj^cego wterminie 30 dni od plsemnego

zadania kwotQ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiaj^cego, bez odwolania, bez

warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh wykonawcy i bez dochodzenia czy

wezwanie Zamawlaj^cego jest uzasadnlone czy nie.

4. Kwoty zabezpieczenia podlegaj^ce zwrotowl ulegaj^ zmniejszeniu przy zwrocie z tytulu potr^ceh

za zf^ jako££ przedmiotu zamdwienia, niedotrzymanie terminu reallzacji umowy lub naktadow

poniesionych przez samego Zamawiajqcego na usuni^cie wad, jezeli nie dokonat tego wykonawca

robot.

XVII. Istotne postanowienia umowy.

1. Zamawiaj^cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy b^dqcym zatqczniklem do niniejszej

SIWZ.

2. Wzdr umowy zostanie uzupetnlony o niezb^dne dane dotycz^ce wykonawcy, warto^i umowy

oraz wartosci I formy wnieslenia zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przystugujq wykonawcy, a takze Innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat

interes wuzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponied szkod^ wwyniku

naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisdw ustawy Pzp.
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2. Srodki ochrony prawnej przystuguj^ r6wniez organizacjom wpisanym na list^ organizacji

uprawnionych do wnoszenia ^rodkdw ochrony prawnej, ogfoszonq na stronie internetowej

UrzQdu Zamowieh Publicznych, wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacjj istotnych

warunkdw zamowienia.

3. Odwotanie w niniejszym post^powaniu przystuguje wobec czynno^ci:

1) okre^lenia warunkow udzialu w post^powaniu;

2) wykluczenia odwotuj^cego z post^powania o udzieienie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujqcego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegdtowe informacje dotycz^ce wnoszenia ̂ rodkow ochrony prawnej znajduj^ siQ w dziale VI

ustawy Pzp.

XIX. inne informacje.

Zamawlaj^cy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcjl elektronicznej;

2) mozliwo^i sktadania ofert warlantowych;

3) zwrotu kosztow udzlatu w postQpowanlu.

XX. Wykaz zafqcznikow.

Zat^cznlk nr 1 - opis przedmiotu zamowienia

Zat^cznik nr 2 - formularz oferty

Zat^cznik nr 3 - formularz cenowy

Zat^cznik nr 4-formularz wykazu wykonanych dostaw i ustug

Zaf^cznik nr 5 - wzdr umowy

Zaf^cznik nr 6 - formularz o^wiadczenia wykonawcy

Zat^cznik nr 7 - formularz oswiadczenia wykonawcy

Zat^cznik nr 8 - formularz wnlosku o wycofanie oferty
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