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

Otwock, dnia 03..08.2020 r.

S.AI.272.2. 54.2020
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 11.08.2020 r. do godziny 11:00.

Opatrzoną napisem:
„Przetarg  sprzęt multimedialny - piecza zastępcza …. - S.AI.272.2. 54.2020”
w terminie do 11.08.2020 r.
Ofertę składana   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu
zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA - przetarg sprzęt multimedialny - piecza
zastępcza część ……   SAI.2722.2.54.2020

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego:

Telewizor – 4 szt.
Radioodtwarzacz – 4 szt.
Kamera – 4 szt.
Zestaw nagłaśniający – 4 szt.
Projektor – 4 szt.
Odtwarzacz multimedialny – 4 szt.
Słuchawki z mikrofonem – 46 szt

w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie
2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym , Pl 9iv. Ułatwianie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

www.powiat-otwocki.pl
mailto:przetargi@powiat-otwocki.pl
www.bip.powiat-otwocki.pl


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 lub w danej części,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Dostawa sprzętu komputerowego: PCPR ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock
Przedmiot zamówienia musi być kompletny, oznakowany, posiadać niezbędne gwarancje
i dokumentację w języku polskim.

CPV: 32000000-3 sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny i podobny
CPV:32300000 -6 odbiorniki telewizyjne  i radiowe oraz aparatura nagrywająca
dźwięk

lub obraz
CPV -32320000-2 -sprzęt telewizyjny i audiowizualny
CPV - 32321200-1 urządzenia audiowizulane
CPV - 32333400-0 – odtwarzacz wideo
CPV- 32333200-8 kamery wideo
CPV - 32342100-3 słuchawki
CPV-32223000-2 aparatura nadawcza wideo
CPV -32330000-5 aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wiedeo

4.Zamawiający dokonał podziału Zamówienia na 3 części.

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

Część I:
Telewizor – 4 szt.
Radioodtwarzacz – 4 szt.
Zestaw nagłaśniający – 4 szt.
Odtwarzacz multimedialny – 4 szt.
Słuchawki z mikrofonem – 46 szt

.

1) dokładny opis przedmiotu   stanowi   załącznik nr 2/1

Część II:
Kamera – 4 szt.

dokładny opis przedmiotu   stanowi   załącznik nr 2 /2

Część III:
Projektor – 4 szt.

dokładny opis przedmiotu   stanowi   załącznik nr 2/3



Minimalne parametry techniczne urządzeń zostały określone w załącznikach opis
przedmiotu zamówienia
W ofercie należy podać markę / model oferowanego sprzętu
Dokładny opis stanowią  załączniki  nr 2/1; 2/2; 2/3 dla każdej części oddzielnie

3.Oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny
bezpieczny, gotowy do pracy i dostarczony  w oryginalnym opakowaniu.

4.TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
7 dni od daty zawarcia umowy

5.TERMIN GWARANCJI

Telewizor – 24 miesiące
Radioodtwarzacz – 24 .miesiące
Kamera – 24 miesiące
Zestaw nagłaśniający -24 miesiące
Projektor – 24 .miesiące
Odtwarzacz multimedialny -24 .miesiące
Słuchawki z mikrofonem -24 .miesiace

6.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA
Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:

CENA - 100 %
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający  nie określa  żadnych warunków  udziału w postępowaniu

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 11.08.2020 r.  o godz. 11:00.
3. Oferty należy składać z uwzględnieniem terminu bezpiecznego otwarcia ofert

przez Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2020 r. godz. 13:30 .

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 20 dni.

Podpisał
Z up. Zarządu Powiatu
(-) Cezary Łukaszewski
Przewodniczący Zarządu




