
 

 

Powiat Otwocki 
 
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock 
tel. (22) 788-15,34;35;37 w 378 
www.powiat-otwocki.pl 

Otwock, dnia  05.06.2020 r. 

S.AI.272.2. 27.2020 
 Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia  w procedurze otwartej 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Powiat Otwocki 
ul. Górna 13 

05-400 Otwock  

telefon  48 22 788-15-34;35;37 w 378 

fax 48 22788-15-34;35,37 w 379 

mail : przetargi@powiat-otwocki.pl 

 

 

2. SPOSÓB  UZYSKANIA DOKUMENTACJI  i składania ofert 
 

Dokumentacja umieszczona jest  na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, 
ul. Górna 13  w kancelarii w terminie do  18.06.2020 r. do  godziny 11:00. 

         Opatrzoną  napisem: 

 „Przetarg  sprzęt komputerowy  „zdalna szkoła” część  ….  - S.AI.272.2. 27.2020” 
w terminie do 18.06.2020 r. 
Ofertę składana   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu  
zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA  - przetarg sprzęt komputerowy „zdalna 
szkoła część ……   SAI.2722.2.27.2020 
 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  sprzętu komputerowego    wraz                                

z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem  
 

                  Komputery PC  –    5 szt. 

                  Laptopy           –  14 szt. 

                  Laptopy   –  23 szt. 

       Tablety   –  27 szt. 

                  Skaner    –   1 szt.  

 

2. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 

Osi  Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu  o wysokich przepustowościach” 



 

dotycząca realizacji projektu grantowego pn.  

„ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej  w systemie 

kształcenia zdalnego” 

 

Zamawiający  zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego sprzętu, 
lub rezygnacji z wyboru oferty w danej  części w przypadku,  gdy cena  

najkorzystniejszych ofert we wszystkich częściach przewyższa kwotę, czy w danej części 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 

 

3. Zamawiający dokonał podziału Zamówienia na 5 części. 
 

Każdy Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość części ( np. 1, 2,  3, 4 lub 5). 
Każda część będzie oddzielnie oceniana. 
Na każdą część będzie zawarta oddzielna umowa. 

           

1) Część I: komputery ( jednostki centralne)   szt. 5  dokładny opis przedmiotu   

stanowi   załącznik nr 2  

2) Część II: komputery przenośne laptopy szt. 14   dokładny opis przedmiotu   

stanowi   załącznik nr 3   

3) Część III: komputery przenośne laptopy szt. 23 dokładny opis przedmiotu   

stanowi  załącznik nr 4   

   4)  Część IV: tablety szt. 27 dokładny opis przedmiotu stanowi załącznik nr 5   

   5)  Część V - skaner  szt. 1  dokładny opis przedmiotu stanowi załącznik nr 6   

Zamawiający  zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego 
sprzętu, lub rezygnacji z wyboru oferty w danej  części w przypadku  jeżeli cena  

najkorzystniejszych ofert we wszystkich częściach lub w danej części przewyższa kwotę 

jaką która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia  lub danej 

części. 

 

Minimalne parametry techniczne urządzeń zostały określone w załącznikach opis 

przedmiotu zamówienia  

W ofercie należy podać   markę / model  oferowanego sprzętu 
 

Dokładny opis stanowią  załączniki  nr 2,3,4,5, 6 dla  każdej części oddzielnie. 
 

4. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
21 dni od daty zawarcia umowy 

 

5. TERMIN GWARANCJI 
                   Komputery PC – 36 miesięcy  

         Laptopy    –  24 miesiące 

                   Tablety    – 24 miesiące  

                    Skaner   – 24 miesiące  

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA  



 

Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:  

 
       CENA -  100 % 
 
7. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA 

 
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy 

2) Deklaracja zgodności CE,  która potwierdza, że urządzenie spełnia wymagania  

dyrektywy UE właściwej  dla danego urządzenia. 

 

2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających  okoliczności, 

o których  mowa w pkt. 1  ppkt  2   lub  innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty  są niekompletne, zawierają  

błędy lub budzą  wskazane przez zamawiającego  wątpliwości zamawiający wezwie  do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia  w terminie  przez siebie  wskazanym, chyba że pomimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

8. MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy składać w  Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13 

           tel. (022) 778 1 339   w kancelarii. 
2. Termin składania ofert upływa 18.06.2020 r.  o godz. 11:00.  
3. Oferty należy składać z uwzględnieniem terminu bezpiecznego otwarcia ofert 

przez Zamawiającego. 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia  18.06.2020 r. godz. 13:00 . Informacja z otwarcia 

ofert zostanie umieszczona na stronie www.powiat-otwocki.pl   w zakładce 
zamówienia / informacja z otwarcia ofert. 
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.       

              

            

        Podpisał 

        z up. Zarządu Powiatu 

        (-) Cezary Łukaszewski 

        Przewodniczący Zarządu 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


