
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia
24-08-2018

Termin składania ofert
06-09-2018

Numer ogłoszenia
1132991

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej).  Zamknięta koperta
zewnętrzna ma być zaadresowana na: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130
Pasym oraz winna być opatrzona napisem: OFERTA – „Dostawa oprogramowania i sprzętu
informatycznego w ramach projektu pn. „Informatyzacja gminy Pasym w obszarze wdrożenia
e-usług  publicznych”  realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020,  III  Osi  Priorytetowej  Cyfrowy
Region,  Działanie  3.1  Cyfrowa  dostępność  informacji  sektora  publicznego  oraz  wysoka
jakość e-usług publicznych.” Nr sprawy: RRG.271.18.2018 Natomiast koperta wewnętrzna,
poza oznaczeniami podanymi powyżej,  powinna posiadać nazwę i  adres Wykonawcy, aby
można było ją odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej wpływu z opóźnieniem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
umig@pasym.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Lachowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
89 621 20 11 wew. 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego:
a. Wyposażenie serwerowni - zakup serwera
b. Wyposażenie serwerowni - zakup UPS
c. Wyposażenie serwerowni – zakup szafy rack
d. Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia UTM
e. Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup skanera dokumentowego
f. Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawów komputerowych
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i 
konfigurację.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy



Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: szczycieński Miejscowość: Pasym 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w 
Pasymiu

Przedmiot zamówienia
Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego.

Kod CPV
30236000-2

Nazwa kodu CPV
Różny sprzęt komputerowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Nie później niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki
 Formularz ofertowy   
 Projekt umowy   
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonał  co  najmniej  dwie  dostawy  sprzętu  komputerowego
obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto
każda.  
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.
Informacje  dodatkowe:  1)  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez
Wykonawców, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/943887
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/943885
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/943886


się realizacją dwóch wymaganych zamówień. Warunek nie zostanie uznany za spełniony w
sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w
sumie  dwa zamówienia,  ale  żaden z  nich  nie  zrealizował  samodzielnie  dwóch zamówień
wymaganych  przez  Zamawiającego.  2)  W  przypadku  Wykonawcy  polegającego  na
zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną
lub zawodową zrealizował samodzielnie dwa zamówienia wymagane przez Zamawiającego.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże,  że  posiada  środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

Dodatkowe warunki
Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian w
przypadku:  
1)  konieczności  dostarczenia  innego,  niż  określonego  w  Umowie  urządzenia  lub
oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji
określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu
na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  posiadające  parametry  nie  gorsze  od
zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;

2) pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji
oprogramowania,  o  lepszych  parametrach  i  pozwalających  na  zaoszczędzenie  kosztów
eksploatacji  pod  warunkiem,  że  te  zmiany  nie  spowodują  zwiększenia  ceny;
3)  ujawnienia  się  powszechnie  występujących wad oferowanego urządzenia  Zamawiający
dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu
produktem  zastępczym,  spełniającym  wszelkie  wymagania  przewidziane  w  zapytaniu
ofertowym  dla  produktu  zastępowanego,  rekomendowanym  przez  producenta  lub
Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;

4) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po
uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

5) wystąpienia siły wyższej.

2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa
możliwe  jest  wprowadzenie  zmiany  do  Umowy,  Zamawiający  przewiduje  także
wprowadzenie  odpowiedniej  zmiany  terminu  realizacji,  w  szczególności:
1)  konieczność  zmiany  wykonania  Umowy,  o  ile  zmiana  taka  jest  konieczna  w  celu
prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności, o
których mowa w ust. 1 pkt 2;



2)  zmianę  warunków  dostawy  niezależną  od  Wykonawcy,  np.  opóźnienie  w  dostawie  z
zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające, np. z powodów
warunków atmosferycznych. 

3.  Strony  postanawiają,  że  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  –
wynagrodzenie  przewidziane  niniejszą  Umową  ulegnie  zmianie  odpowiedniej  do  zmiany
wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT),
przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części
wynagrodzenia  objętego  fakturami  wystawionymi  po  dacie  wejścia  w  życie  zmiany
przepisów  prawa  wprowadzających  nowe  stawki  podatku  od  towarów  i  usług.
4) Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych
kontaktowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli  okres  prowadzenia działalności  jest  krótszy – w tym okresie,  wraz z  podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane  należycie,  przy  czym dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne
dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  lub  usługi  były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych  dokumentów  –  oświadczenie  Wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie  wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert 

2)  Informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie
nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert  w  zakresie
określonym przez Zamawiającego.

3) Opis oferowanego sprzętu odnoszący się do każdego wymagania dotyczącego sprzętu i
umożliwiający  Zamawiającemu  weryfikację  spełniania  przez  oferowany  sprzęt  wymagań
minimalnych, z załączeniem dokumentów: a. Wydruk ze strony www.spec.org potwierdzający
wynik  testów dla  oferowanego  serwera.  Dopuszcza  się  wydruki  w języku  angielskim.  b.
Wydruk  z  testów  potwierdzający  osiągnięcie  przez  oferowane  modele  komputerów
wymaganych wyników w teście SYSmark 2014 SE PerformanceTest, c. wydruki ze strony
producentów  oferowanych  systemów  operacyjnych  potwierdzające  posiadanie  przez
oferowany model komputerów certyfikatu zgodności z systemem operacyjnym. Dopuszcza
się wydruki w języku angielskim. 

4) Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt  1  ustawy  (oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem).
5) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  ofert  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,



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

6)  Zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu.  
7) Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8)  Pełnomocnictwo  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie  –  w  przypadku
podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii  dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena 60% - maksymalnie 60 punktów

Okres  gwarancji  na  sprzęt  informatyczny  40%  -  maksymalnie  40  punktów.
1) Punkty w kryterium „Cena brutto” (C) zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena oferty najtańszej 

Liczba  punktów  =  ------------------------------------------------------------  x  60
Cena oferty badanej

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
zasadami  arytmetyki.
2) Punkty w kryterium „Okres gwarancji na sprzęt informatyczny” (GS) zostaną przyznane w
skali  punktowej  do  40  punktów.  Kryterium  dotyczy  wyłącznie  zaoferowanego  okresu
gwarancji  producenta na serwer,  urządzenie UTM i  zestawy komputerowe.  Przedmiotowe
kryterium  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  informacji  podanej  przez  Wykonawcę  w
Formularzu  ofertowym  stanowiącym  Załącznik  nr  3  do  zapytania  ofertowego.  W  tym
kryterium  Wykonawca  może  uzyskać  maksymalnie  40  punktów.
Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące na sprzęt informatyczny zaoferowany w ramach
oferty. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie sprzętu objętego wydłużoną gwarancją
producenta  (serwera,  urządzenia  UTM  i  zestawów  komputerowych)  maksymalnie  do  60
miesięcy  w  następujący  sposób:
Gwarancja producenta na okres 24 miesięcy na zaoferowany sprzęt informatyczny (serwer,
urządzenie  UTM  i  zestawy  komputerowe)  –  0  pkt.
Gwarancja producenta na okres 36 miesięcy na zaoferowany sprzęt informatyczny (serwer,
urządzenie  UTM  i  zestawy  komputerowe)  –  10  pkt.
Gwarancja producenta na okres 48 miesięcy na zaoferowany sprzęt informatyczny (serwer,
urządzenie  UTM  i  zestawy  komputerowe)  –  25  pkt.
Gwarancja producenta na okres 60 miesięcy na zaoferowany sprzęt informatyczny (serwer,
urządzenie  UTM  i  zestawy  komputerowe)  –  40  pkt.



Oferowana przez Wykonawcę gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiące na ww. sprzęt
zaoferowany  w  ramach  oferty.  Sprzęt  zaoferowany  w  ramach  oferty  musi  być  objęty
gwarancją na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – SOPZ
oraz w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy przez cały okres gwarancji,
jaki Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
GMINA PASYM

Adres
Rynek 8

12-130 Pasym (miasto)

warmińsko-mazurskie , szczycieński

Numer telefonu
896212011

Fax
896212010

NIP
7451841521

Tytuł projektu
Informatyzacja gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych

Numer projektu
RPWM.03.01.00-28-0038/17-00

Inne źródła finansowania
Nie dotyczy

BURMISTRZ MIASTA PASYM

          /-/ Cezary Łachmański
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