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Ogłoszenie nr 570357-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.  

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Tak  
Nazwa projektu lub programu: 
Zakup: 2 sztuk komputerów PC typu All in One, 3 sztuk notebooków, urządzenia 
wielofunkcyjnego A3 kolorowego, projektora multimedialnego model B, projektora 
multimedialnego model C, ekranu projekcyjnego model A, ekranu projekcyjnego model C 
realizowany będzie w ramach projektu pn. ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” nr projektu 
RPWP.09.02.02-30-0016/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Przedmiot zamówienia z zakresu Zadania 7 finansowany będzie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej.  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie  
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania: Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej: Nie  
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. 
Główny Rynek  20 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-
mail zam.publ@um.kalisz.pl,  
Adres strony internetowej (URL): http://www.kalisz.pl  
 

I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL): Tak  
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”  
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: Tak  
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”  
 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie: Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w inny sposób: Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w inny sposób: Tak 
Inny sposób:  
oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami 
SIWZ. 
Adres: 
wyłącznie w sekretariacie Wiceprezydenta Miasta Kalisza (pok. nr 25) mieszczącym się na I 
piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza (Ratusz) przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu.  
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i 
oprogramowania  
Numer referencyjny: WO.271.01.0001.2020  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny: Nie  
 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do: wszystkich części.  
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i 
oprogramowania a także świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w SIWZ, 
w tym w projekcie umowy. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części – Zadania, 
szczegóły w dalszej części ogłoszenia. 
 

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6  
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Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
30213300-8 
30232110-8 
30125110-5 
48310000-4 
48310000-4 
48620000-0 
30216110-0 
38652100-1 
38653400-1 
30213200-7 
30232150-0 
 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: nie dotyczy.  
Informacje dodatkowe nie dotyczy.  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: nie dotyczy.  
Informacje dodatkowe nie dotyczy.  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe: nie dotyczy.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp: Tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
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III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu: Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie  
 
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: nie dotyczy.  
 
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  
nie dotyczy. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  nie dotyczy.  
 
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP: nie dotyczy.  
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
A) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, 
którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
(dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; B) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu 
pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do 
reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (w oryginale 
albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); C) w przypadku, 
gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i 
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale albo 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).  
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SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  
Informacja na temat wadium: 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w 
określonych poniżej wysokościach dla poszczególnych Zadań: dla Zadania 1 - 3.000,00 PLN; 
dla Zadania 2 - 1.700,00 PLN; dla Zadania 3 - 500,00 PLN; dla Zadania 4 - 300,00 PLN; dla 
Zadania 5 - 700,00 PLN; dla Zadania 6 - 600,00 PLN; dla Zadania 7 - 3.300,00 PLN. Dowód 
wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria   
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony):Tak  
 

IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarte zostały w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ.  
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-08-24, godzina: 13:00, 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Ofertę należy przygotować w języku polskim.  
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie 
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IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera SIWZ. Adres poczty elektronicznej podany 
w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia nie służy do porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. 2. Osobami 
uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Piotr Walczak -tel. +48 62 7654347, 
Maciej Matecki – tel.+48 62 7654469. 3. Forma dokumentów, jakie należy złożyć 
Zamawiającemu określona została w SIWZ. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp i w pkt. III.2.2) 
niniejszego ogłoszenia.  

 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej części zamówienia (Zadaniu 1) jest dostawa: 
komputera PC typu „All In One” model A - 26 sztuk, notebooka - 4 sztuki, pakietu biurowego - 
10 sztuk, a także świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w SIWZ, w tym 
w projekcie umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w SIWZ i załącznikach do niej. 3. Jeżeli 
oferowany model procesor nie występuje w załączonej do SIWZ tabeli: a) do oferty należy 
załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów w ogólnym teście Passmark 
PerformanceTest Benchmark CPU Mark potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego 
procesora. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie w ciągu 7 dni 
oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu 
przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. Niedostarczenie sprzętu do testu będzie 
skutkować odrzuceniem oferty, jako nie spełniającej wymagań postawionych przez 
Zamawiającego lub b) do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu dotyczący wyniku testu 
Passmark PerformanceTest Benchmark CPU Mark wg kolumny Passmark CPU Mark (dla 
komputerów z pojedynczym procesorem) ze strony internetowej 
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w sytuacji gdy model procesora nie był ujęty w tabeli 
załączonej do SIWZ), a został ujęty przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca 
zobowiązany jest do podania w tabeli znajdującej się w „Formularzu oferty” danych 
dotyczących oferowanych produktów w zakresie tam wyszczególnionym.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8, 30213100-6, 48620000-0, 48310000-4 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji komputerów PC typu „All in One” 40,00 
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Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej części zamówienia (Zadaniu 2) jest dostawa: 
drukarki laserowej mono A4 - 20 sztuk, tonera do tej drukarki – 40 sztuk, a także świadczenie 
serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w SIWZ, w tym w projekcie umowy. 2. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zawarte zostały w SIWZ i załącznikach do niej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do 
podania w tabeli znajdującej się w „Formularzu oferty” danych dotyczących oferowanych 
produktów w zakresie tam wyszczególnionym.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8, 30125110-5 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji 40,00 
 
 
 

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej części zamówienia (Zadaniu 3) jest dostawa 25 
sztuk tabletów, a także świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w SIWZ, 
w tym w projekcie umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w SIWZ i załącznikach do niej. 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do podania w tabeli znajdującej się w „Formularzu oferty” 
danych dotyczących oferowanych produktów w zakresie tam wyszczególnionym.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213200-7,  
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w dniach: 30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji 40,00 
 
 
 

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej części zamówienia (Zadaniu 4) jest dostawa 
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urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 (1 sztuka), a także świadczenie 
serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w SIWZ, w tym w projekcie umowy. 2. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zawarte zostały w SIWZ i załącznikach do niej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do 
podania w tabeli znajdującej się w „Formularzu oferty” danych dotyczących oferowanych 
produktów w zakresie tam wyszczególnionym.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8, 30216110-0 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji 40,00 
 
 
 

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej części zamówienia (Zadaniu 5) jest dostawa 
oprogramowania Microsoft SQL Server 219 Standard – z licencją na 4 rdzenie. 2. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte 
zostały w SIWZ i załącznikach do niej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania w tabeli 
znajdującej się w „Formularzu oferty” danych dotyczących oferowanych produktów w zakresie 
tam wyszczególnionym.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48612000-1,  
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 100,00 
 
 
 

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej części zamówienia (Zadaniu 6) jest dostawa: 
drukarki laserowej kolorowej A4 – 2 sztuki, urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 – 1 
sztuka, projektor multimedialnego model „A” – 1 sztuka, projektor multimedialnego model „B” 
– 1 sztuka, projektor multimedialnego model „C” – 1 sztuka, ekranu projekcyjnego model „A” – 
1 sztuka, ekranu projekcyjnego model „B” – 1 sztuka, ekranu projekcyjnego model „C” – 1 
sztuka, a także świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w SIWZ, w tym w 
projekcie umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w SIWZ i załącznikach do niej. 3. 
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Wykonawca zobowiązany jest do podania w tabeli znajdującej się w „Formularzu oferty” 
danych dotyczących oferowanych produktów w zakresie tam wyszczególnionym.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38652100-1, 38652100-1, 30232150-0, 30232110-8, 
30216110-0 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji drukarki laserowej kolorowej A4 20,00 
Okres gwarancji urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 15,00 
Kolor obudowy ekranu projekcyjnego model „C” 5,00 
 
 
 

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej części zamówienia (Zadaniu 7) jest dostawa 71 
sztuk notebooków, a także świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w 
SIWZ, w tym w projekcie umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w SIWZ i załącznikach do niej. 3. 
Jeżeli oferowany model procesor nie występuje w załączonej do SIWZ tabeli: a) do oferty należy 
załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów w ogólnym teście Passmark 
PerformanceTest Benchmark CPU Mark potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego 
procesora. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie w ciągu 7 dni 
oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu 
przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. Niedostarczenie sprzętu do testu będzie 
skutkować odrzuceniem oferty, jako nie spełniającej wymagań postawionych przez 
Zamawiającego lub b) do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu dotyczący wyniku testu 
Passmark PerformanceTest Benchmark CPU Mark wg kolumny Passmark CPU Mark (dla 
komputerów z pojedynczym procesorem) ze strony internetowej 
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w sytuacji gdy model procesora nie był ujęty w tabeli 
załączonej do SIWZ), a został ujęty przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca 
zobowiązany jest do podania w tabeli znajdującej się w „Formularzu oferty” danych 
dotyczących oferowanych produktów w zakresie tam wyszczególnionym.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48620000-0 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji 20,00 
Termin dostawy 20,00 
 


