ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
BIURO ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNE
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342-15-34 fax: 0-41 342-18-34; e-mail: bdg03@kielce.uw.gov.pl

Kielce, 2009-10-07

Znak: OA.V-0328/08/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1)

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Kielce
Aleja IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku
http:// www.kielce.uw.gov.pl
tel. (0-41) 342 15 34
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
3) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”:
5 sztuk
zestawów komputerowych
4 komplety
elementów sieciowych
1 sztuki
modułu światłowodowego
3 sztuki
urządzeń wielofunkcyjnych
Oprogramowania
CPV: 30213000-5, 30200000-1
4) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ dostępna jest w siedzibie Zamawiającego: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Biuro OrganizacyjnoAdministracyjne; Al IX Wieków Kielce 3; pokój nr 237; budynek A oraz na stronie internetowej http://
www.kielce.uw.gov.pl/. SIWZ Zamawiający udostępnia nieodpłatnie.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
7) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11) Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonywać w ciągu 21 dni od momentu podpisania umowy.
12) Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę
–
spełnia/nie spełnia
13) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego
odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna należy bezwzględnie dołączyć umowę
spółki cywilnej.
Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę oraz uprawnionych do podejmowania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo to winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodne ze wzorem,
stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS
lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
14) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowaną
dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego:
- Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 6 do specyfikacji.
- Wypełniony formularz cenowy w/g załącznika nr 2 do specyfikacji
- Certyfikat jakości ISO 9001:2000 producenta komputerów
- Oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu głośności jednostki centralnej
(komputera) w/g normy ISO 9296 w trybie jałowym
- Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility
List na daną platformę systemową
- Deklaracja producenta o spełnieniu przez komputery normy CE.
- Opisy techniczne potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymogami stawianymi w SIWZ
Wykaz wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców wyszczególniony
jest w załączniku nr. 3 do SIWZ
15) Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - znaczenie kryterium – 100 %
16) Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami:
Artur Borek tel. (041) 342-17-53 e-mail: artur@kielce.uw.gov.pl
17) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „:Dostawa sprzętu komputerowego i
oprogramowania” należy składać w siedzibie Zamawiającego: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Biuro
Organizacyjno-Administracyjne; Aleja IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce; Sekretariat pokój 237; bud. „A”;
do dnia 19 października 2009r. do godziny 11:00
18) Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2009r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego budynek A, pokój
341
19) Termin związania ofertą
Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2009
pod numerem: 171499-2009

