Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 352566 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00-695
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest sprzedaż oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z
siedzibą w Warszawie. Niniejsze zamówienie będzie realizowane zgodnie z następującym podziałem
na części: CZĘŚĆ 1 -Dostawa komputerów przenośnych typu tablet CZĘŚĆ 2 -Dostawa sprzętu
komputerowego oraz akcesoriów komputerowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje
się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaproponować taki
produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co
produkt określony w niniejszym SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest to materiał o
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż produkt oryginalny oraz spełnia te same
warunki użytkowe i funkcjonalne. W sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę w swojej ofercie
produktu równoważnego, jest on zobowiązany do podania jego nazwy oraz opisu. W przypadku
wątpliwości dotyczących równoważności oferowanego sprzętu lub oprogramowania Zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Ciężar
udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby: 1.Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego. 2.Wykonawca dostarczy do każdego
urządzenia wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki do zainstalowanych urządzeń na nośnikach
CD/DVD-ROM zgodnie ze specyfikacją fabryczną. 3.Wykonawca dostarcza nośnik do
instalacji/odtworzenia systemu. 4.Wykonawca dostarczy w ofercie specyfikacje techniczne
oferowanych urządzeń sporządzone w języku. 5.Wykonawca zapewni możliwość rozbudowy urządzeń
przez Zamawiającego o typowe urządzenia stosowane w komputerach PC oraz notebookach, zgodne
z wymaganiami producenta sprzętu (karty rozszerzeń, dyski itp.) bez ograniczenia gwarancji.
6.Wykonawca zapewni usunięcie awarii sprzętu komputerowego w okresie gwarancyjnym. 7.Oferent
zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego

sprzętu- sporządzoną w języku polskim. 8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wniesienie
dostarczonych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pomieszczenia wskazanego
przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie. 9.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania
cen jednostkowych nie wyższych niż podane w ofercie przez cały okres trwania umowy. Realizacja
dostawy odbędzie zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze
licząc od dnia następnego po otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia faksem. W przypadku
niezgodności dostawy (ilości) ze złożonym zapotrzebowaniem, Zamawiający prześle reklamację na
podany przez Wykonawcę numer faksu lub adres e-mail nie później niż w terminie 5 dni roboczych od
dnia dostawy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie 3 dni
roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości
Wykonawca, zobowiązany będzie do jego wymiany na własny koszt, na produkt o odpowiedniej
jakości w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.32.00-7, 30.21.31.00-6,
33.19.51.00-4, 30.23.21.10-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego

warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego

warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego

warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego

o


warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego

o

warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



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 ubezpieczenie 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



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
2.pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik -określające jego zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3.pełnomocnictwo - w przypadku,
gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - określające zakres
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.
23 ust. 2 ustawy; 4.aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczejdokument ten składają tylko Wykonawcy będący osobami fizycznymi.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ncbir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa, pok. 323.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii,
pokój nr 204 piętro 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa komputerów przenośnych typu tablet.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tablet- 7 szt.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Notebook-16 szt. 2.
Notebook 2- 4 szt. 3. Komputer stacjonarny- 50 szt. 4. Monitor LCD-LED- 52 szt. 5. Pakiet
biurowy-76 szt. 6. Drukarka - 7 szt. 7.Komputer All-in-One - 5 szt. 8. Notebook stacja graficzna
wraz ze stacją dokującą- 1 szt. 9. Klawiatura USB- 20 szt. 10.Mysz USB- 30 szt. 11. Nagrywarka
DVD DL- 20 szt. 12. Dysk twardy 3,5 cala- 10 szt. 13. Dysk twardy 2,5 cala-5 szt. 14. Dysk
twardy USB (zewnętrzny)-10 szt. 15. Listwa zasilająca antyprzepięciowa 1- 5 szt. 16. Listwa
zasilająca antyprzepięciowa 2- 5 szt. 17. Listwa zasilająca antyprzepięciowa 3- 12 szt. 18. Płyty
DVD- 4 op. 19. Kabel sieciowy 1 - UTP RJ45-30 szt. 20. Kabel sieciowy 2 - UTP RJ45- 10 szt.
21. Kabel sieciowy 3 - UTP RJ45- 30 szt. 22. Bateria do laptopa DELL XPS 1330- 4 szt. 23.



Pamięć USB flash- 50 op..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 33.19.51.00-4,



30.23.21.10-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

