
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2013.html

Linia: Dostawa sprz ętu komputerowego wraz z instalacj ą pod wskazanym

adresem

Numer ogłoszenia: 309100 - 2013; data zamieszczenia : 01.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Linia , ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

faks 58 676 85 69.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gminalinia.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją

pod wskazanym adresem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest:

ZESTAW I 1. Zakup i dostawa 40 szt. nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed

terminem składania ofert zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym, biurowym i

antywirusowym (Zestaw I - określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ), wykorzystywanych do nauki podstaw obsługi,

korzystania z Internetu i popularnych aplikacji biurowych i komunikacyjnych do 4 jednostek organizacyjnych (Szkoły

Podstawowe) Gminy Linia wg poniżej listy: - Zespół Szkół w Lini, ul.Szkolna 1, 84-223 Linia-16 zestawów

komputerowych - Szkoła Podstawowa w Pobłociu, ul.Pobłocie 7, 84-223 Linia-10 zestawów komputerowych -

Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach, Niepoczołowice 29, 84-223 Linia-8 zestawów komputerowych - Zespół

Szkół w Strzepczu, ul. Heronima Derdowskiego 3, 84-223 Linia-6 zestawów komputerowych 2. Zakup i dostawa 4

nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert identycznych

drukarek sieciowych komputerowych wraz z oprogramowaniem niezbędnych do obsługi drukarki za pomocą

komputerów do 4 jednostek organizacyjnych (Szkoły Podstawowe) Gminy Linia wg poniżej listy: - Zespół Szkół w

Lini, ul.Szkolna 1, 84-223 Linia- 1 szt. - Szkoła Podstawowa w Pobłociu, ul.Pobłocie 7, 84-223 Linia- 1 szt. -

Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach, Niepoczołowice 29, 84-223 Linia- 1 szt. - Zespół Szkół w Strzepczu, ul.

Heronima Derdowskiego 3, 84-223 Linia- 1 szt. ZESTAW II 3. Zakup i dostawa 40 nieużywanych i
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wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert zestawów komputerowych

wraz z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym (Zestaw II - określony w Załączniku nr 7 do

SIWZ), wykorzystywanych do nauki podstaw obsługi, korzystania z Internetu i popularnych aplikacji biurowych i

komunikacyjnych dla 40 Uczestników projektu z obszaru Gminy Linia w lokalizacjach wskazanych przez

Zamawiającego; 4. Zakup i dostawa 40 nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed

terminem składania ofert identycznych drukarek atramentowych komputerowych wraz z oprogramowaniem

niezbędnych do obsługi drukarki za pomocą komputerów i zestawem zapasowych tonerów dla 40 Uczestników

projektu z obszaru Gminy Linia; Instalacja zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem systemowym,

biurowym, antywirusowym i drukarek odbędzie się w lokalizacjach u wskazanych przez Zamawiającego imiennie

osób zamieszkałych na obszarze Gminy Linia (adresy gospodarstw domowych), po dokonaniu wyboru i

ukończeniu kursów szkoleniowych przez Uczestników projektu. Zestawy komputerowe zostaną użyczone wraz z

oprogramowaniem na podstawie umów użyczenia na cele niekomercyjne Beneficjentom Ostatecznym wyłonionym

w przeprowadzonym naborze oraz jednostkom organizacyjnym Zamawiającego w ramach projektu /E-projekt

szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia/. Zamawiający nie wyklucza ewentualnych zmian podmiotów

na rzecz których następować będzie użyczenie. W/w zestawy będą wykorzystywane przez cały okres trwania

projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu tj. do dnia 30 września 2020 r. Zamawiający wymaga by w trakcie

instalacji zestawów komputerowych, Wykonawca dokonał na rzecz odbiorców końcowych instruktażu w zakresie

podstawowych czynności obsługi dostarczonego zestawu. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów

zamówienia - zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający określił swoje minimalne wymagania i

dopuszcza by dostawa objęła przedmioty o lepszych parametrach oraz bogatszym oprogramowaniu. Dostawy

mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania

producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.72.00-1, 48.00.00.00-8, 30.23.21.50-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest

wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w

jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
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Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505

oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu

składania ofert, tj. do godz. 10:00 dnia 09-08-2013 r. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/ Linia Nr 91 8324 0001 0011 7027 2000 0060 W

przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty

na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie

Zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia w kasie urzędu lub dołączyć do oferty w osobnej

kopercie a kopię dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ

spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za

odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie przez uprawnione osoby formularz

oferty. 3. Oświadczenie producenta/producentów o świadczeniu usług gwarancyjnych sprzętu w ramach

prowadzonego postępowania, opartych na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu lub wskazaną przez

niego w tym zakresie autoryzowaną firmę -dotyczy: Komputera stacjonarnego, Monitora, Drukarki

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a

także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie.

2. Dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa w § 2. Terminy realizacji
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przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej

bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia. W takim przypadku termin realizacji będzie przesunięty o

czas działania siły wyższej i czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, 3. W przypadku, gdy przedmiot

zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza

możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej,

terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni

Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce

dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu zamówienia z

jednoczesną propozycją zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2013.html

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Linia, ul.

Turystyczna 15, 84-223 Linia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.08.2013

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Projekt pn.: /E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia/ będzie dofinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczenie cyfrowemu - eInclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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