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Ogłoszenie

Numer

2022-46516-138601

Id

138601

Powstaje w kontekście projektu

POPC.05.01.00-00-0001/21 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU STAROSTWA 
POWIATOWEGO W OTWOCKU

Tytuł

Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V 
Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze 
POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego – zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy w § 7.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-12-12
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
4. Test PassMark
5. Załącznik nr 3 Wykaz dostaw
6. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
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7. Załącznik 5 Projektowane postanowienia umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-12-12

Data ostatniej zmiany

2022-12-12

Termin składania ofert

2022-12-20 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Powiat Otwocki
Górna 13
05-400 Otwock
NIP: 5322008671

Osoby do kontaktu

Monika Wiechetek
tel.: 22 600 71 54
e-mail: zamowienia@powiat-otwocki.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Starostwa

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”. 
2.�Zakres zamówienia obejmuje dostawę:
1)�skanerów - 10 szt.
2)�zestawów komputerowych - 10 szt.
3)�komputerów przenośnych (laptopów) - 4  szt.
3.�Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr  2 do niniejszego Zapytania 
ofertowego. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie minimalne parametry określone w 
załączniku.
4.�Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. 
posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt 
musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi pochodzić z oficjalnych kanałów 
dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 
Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów 
uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żadne urządzenie, produkt nie może być 
wcześniej używane, winien być sprawny, odpowiednio zapakowany, spełniać wszelkie wymogi norm 
określonych obowiązującym prawem. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego . 
5.�Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz 
ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z 
tych elementów. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być 
przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
6.�Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock.
7.�Zamawiający  zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego sprzętu w 
przypadku gdy cena  najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.
8.�W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje zwiększenie zamówienia ponad ilość wskazaną 
w ust. 2. w sytuacji, kiedy wartość podstawowego zamówienia będzie niższa od środków 
finansowych, jakie posiada Zamawiający na realizację tego zamówienia. 
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Wartość sprzętu komputerowego zamawianego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji będzie 
zgodna z cenami jednostkowymi zaproponowani przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dla 
zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje możliwość uruchomienia zamówienia w ramach prawa opcji, w zależności 
od posiadanych środków i jednocześnie wystarczająca na realizację zamówienia opcjonalnego, w 
okresie do 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.
Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na 
skutek jego dyspozycji w tym zakresie.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy 
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie 
uprawnieniem Zamawiającego. 
Przewidziana ilość sprzętu do zakupu w ramach prawa opcji:
1)�zestaw komputerowy – 2 szt.
2)�komputer przenośny  - 1 szt.
Podane wyżej ilości są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia 
lub zmniejszanie ww. ilości, w zależności od posiadanych środków.  Zamawiający przeznaczy 
do realizacji te zamówienia opcjonalne, które zapewnią maksymalne wykorzystanie środków na 
realizację zadania pozostałych po realizacji zamówienia podstawowego.   
Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w 
zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia 
podstawowego. Cena jednostkowa za sprzęt komputerowy podczas realizacji prawa opcji będzie 
taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego. 
Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po uprzednim przesłaniu przez Zamawiającego 
informacji do Wykonawcy o uruchomieniu opcjonalnego przedmiotu zamówienia.
Każdy sprzęt komputerowy w ramach prawa opcji będzie zgodny z OPZ.

Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze 
POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Okres gwarancji

Minimalne okresy: 1. Komputer PC - 36 miesięcy; 2. Monitor - 24 m-ce; 3. UPS - 24 m-ce; 4. Laptopy 
-36 m-cy; 5.Skanery - 24 m-ce 

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy



Wygenerowano: 2022-12-12 16:30 Strona 5 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej…

30214000-2 Stacje robocze
30216110-0 Skanery komputerowe
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

otwocki

Gmina

Otwock

Miejscowość

Otwock

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że wykonują lub wykonali w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej:  jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości 
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została 
wykonane lub jest wykonywana należycie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje 
się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
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2.�Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.�Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

100% cena

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-12-12 - data opublikowania

-> 2022-12-20 10:00:00 - termin składania ofert
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-> 2022-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


