
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas na staż”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Nr 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473063735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs3pabianice@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zs3pabianice.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas na staż”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-929c6d92-4277-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375287/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03 20:00

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00346400/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas na staż”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe,
Poddziałanie XI.3.1. Kształcenie zawodowe, Tytuł projektu „Czas na staż”, nr projektu RPLD.11.03.01-10-0039/21-00

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00375287/01 z dnia 2022-10-03

2022-10-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-929c6d92-4277-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne dotyczące
sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu). Zamawiający, zgodnie z § 11 ust.
2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie e-Zamówienia,tj.:
1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1.1. Komputer PC
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b. zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
1. MS Windows 7 lub nowszy
2. OSX/Mac OS 10.10,
3. Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
d. Chrome 66.0 lub nowsza
e. Firefox 59.0 lub nowszy
f. Safari 11.1 lub nowsza
g. Edge 14.0 i nowsze
1.2. Tablet/Telefon
a.Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
18.1.3. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej
transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
1.4. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określone na stronie internetowej pod linkiem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
zs3pabianice@wp.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, ul. Gdańska 5,
95-200 Pabianice, adres poczty e-mail: zs3pabianice@wp.pl, tel.+48 42 215 43 39
2. administrator wyznaczył Insp. Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
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iod2@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 693 337 954;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS3.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 170346,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – sprzęt komputerowy oraz multimedialny. Zamówienie składa się z następujących elementów:
1. Komputer przenośny – laptop – 3 szt.
2. Komputer All in One – 4 szt.
3. Komputer stacjonarny – 31 szt.
4. Monitor 23,8” – 16 szt.
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5. Monitor 22,5” – 15 szt.
6. Monitor 27” – 2 szt.
7. Projektor 3LCD – 4 szt.
8. Czytnik kart pamięci – 20 szt.
9. Wizualizer – 2 szt.
10. Kserokopiarka – 1 szt.
11. Drukarka kodów kreskowych i etykiet – 1 szt.

4.2.5.) Wartość części: 168511,26 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213400-9 - Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30213100-6 - Komputery przenośne

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

38652100-1 - Projektory

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i
wzorów:
1. Kryterium nr 1 – CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:
Cena oferty = Cena oferowana minimalna x 100 pkt x 60 %
Cena badanej oferty
Do oceny niniejszego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę cenę obliczoną zgodnie z rozdziałem XV niniejszej SWZ
podaną w ofercie.
2. Kryterium Nr 2 – DODATKOWA GWARANCJA:
Skala punktowa za wskazany w ofercie okres dodatkowej gwarancji jakości na przedmioty zamówienia wymienione w rozdziale IV
pkt 1.1. – 1.11:
Dodatkowe 6 miesięcy i więcej – 5 pkt,
Dodatkowe 12 miesięcy i więcej – 10 pkt,
Dodatkowe 18 miesięcy i więcej – 15 pkt,
Dodatkowe 24 miesięcy i więcej – 25 pkt.
Udzielenie dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze powyżej dodatkowych 36 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowane.
Zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ gwarancja jakości na przedmiot
zamówienia została określona oddzielnie dla każdego elementu zamówienia wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia.
Złożenie oferty oznacza ustalenie przez wykonawcę minimalnej gwarancji określonej w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Kryterium Nr 3 –SERWIS GWARANCYJNY:
W ramach tego kryterium wykonawca otrzyma dodatkowe 15 pkt jeżeli zaoferuje skrócenie przyjęcia zlecenie usterki i czasu reakcji z
48 godzin do 24 godzin z jednoczesnym skróceniem naprawy lub wymiany sprzętu z 14 dni roboczych do 7 dni roboczych. Zgodnie
ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ podstawowy serwis gwarancyjny oznacza
przyjęcie zlecenia usterki i reakcja w ciągu 48 godzin od jej złożenia, naprawa lub wymiana sprzętu nie może trwać dłużej niż 14 dni
roboczych. Złożenie oferty oznacza zaoferowanie przez wykonawcę podstawowego serwisu gwarancyjnego określonego w opisie
przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2 i nr 3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający
wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:
O = C + G + S
O – ogólna liczba punktów oferty,
C – liczba punktów za kryterium cena,
G – liczba punktów za kryterium dodatkowa gwarancja,
S – serwis gwarancyjny.
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Licencja Adobe – 37 licencji

4.2.5.) Wartość części: 1834,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI 2 zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagą:
1. Kryterium Nr 1
CENA – 60%
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2. Kryterium Nr 2
OKRES WSPARCIA TECHNICZNEGO – 40%
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów:
4. Kryterium nr 1 – CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:
Cena oferty = Cena oferowana minimalna x 100 pkt x 60 %
Cena badanej oferty
Do oceny niniejszego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę cenę obliczoną zgodnie z rozdziałem XV niniejszej SWZ
podaną w ofercie.

5. Kryterium Nr 2 – OKRES WSPARCIA TECHNICZNEGO:
W ramach tego kryterium wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za zaoferowanie dłuższego okresu wsparcia technicznego od
minimalnego wymaganego w szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, tj. 12 miesięcy
według następujących zasad:
Dodatkowe 12 miesięcy i więcej – 20 pkt.
Dodatkowe 24 miesięcy i więcej – 40 pkt.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowym w zakresie danej
części zamówienia.
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Złożenie oferty oznacza ustalenie przez wykonawcę minimalnego okresu wsparcia technicznego.
6. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze
ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:
O = C + W
O – ogólna liczba punktów oferty,
C – liczba punktów za kryterium cena,
W – liczba punktów za kryterium okres wsparcia technicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres wsparcia technicznego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda
przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz z
ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o
systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
SWZ. Dotyczy części 1.
2. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dostarczone oprogramowanie jest legalne, posiada autoryzowane kody
aktywacyjne i jest autentyczne – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Dotyczy części 1 i części 2.
3. oświadczenie Wykonawcy w sprawie zgodności parametrów technicznych oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu
zamówienia – Parametry techniczne – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Dotyczy części 1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o
systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
SWZ. Dotyczy części 1.
2. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dostarczone oprogramowanie jest legalne, posiada autoryzowane kody
aktywacyjne i jest autentyczne – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Dotyczy części 1 i części 2.
3. oświadczenie Wykonawcy w sprawie zgodności parametrów technicznych oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu
zamówienia – Parametry techniczne – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Dotyczy części 1.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ) – interaktywny formularz oferty dostępny na platformie e-Zamówienia,
• Formularz cenowy na druku zgodnym z treścią załącznika do formularza oferty (dotyczy części nr 1 i nr 2).
2. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym
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mowa w art. 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 3 do SWZ).
3. Wzór oświadczenia wykonawcy potwierdzającego, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z
ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344) (załącznik nr 4 do SWZ).
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że dostarczone oprogramowanie jest legalne, posiada autoryzowane
kody aktywacyjne i jest autentyczne (załącznik nr 5 do SWZ).
5. Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie zgodności parametrów technicznych oferowanego sprzętu z opisem
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) – Parametry techniczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale X
ust.4 pkt 4.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się zmianę umowy polegającą na dostarczeniu innego sprzętu niż wymieniony w ofercie jeżeli oferowany sprzęt
w chwili zawarcia umowy został wycofany z rynku, a parametry nowego sprzętu nie są gorsze od wymienionego w ofercie
oraz nowy sprzęt pochodzi od tego samego producenta. Cena nowego sprzętu nie może być wyższa od ceny wskazanej w
ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-929c6d92-4277-11ed-8832-
4e4740e186ac

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09
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	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZS3.271.1.2022
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 170346,22 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 168511,26 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 30213400-9 - Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów: 1. Kryterium nr 1 – CENA: Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru: Cena oferty = Cena oferowana minimalna x 100 pkt x 60 % Cena badanej oferty Do oceny niniejszego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę cenę obliczoną zgodnie z rozdziałem XV niniejszej SWZ podaną w ofercie. 2. Kryterium Nr 2 – DODATKOWA GWARANCJA: Skala punktowa za wskazany w ofercie okres dodatkowej gwarancji jakości na przedmioty zamówienia wymienione w rozdziale IV pkt 1.1. – 1.11: Dodatkowe 6 miesięcy i więcej – 5 pkt, Dodatkowe 12 miesięcy i więcej – 10 pkt, Dodatkowe 18 miesięcy i więcej – 15 pkt, Dodatkowe 24 miesięcy i więcej – 25 pkt. Udzielenie dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze powyżej dodatkowych 36 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. Zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ gwarancja jakości na przedmiot zamówienia została określona oddzielnie dla każdego elementu zamówienia wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty oznacza ustalenie przez wykonawcę minimalnej gwarancji określonej w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Kryterium Nr 3 –SERWIS GWARANCYJNY: W ramach tego kryterium wykonawca otrzyma dodatkowe 15 pkt jeżeli zaoferuje skrócenie przyjęcia zlecenie usterki i czasu reakcji z 48 godzin do 24 godzin z jednoczesnym skróceniem naprawy lub wymiany sprzętu z 14 dni roboczych do 7 dni roboczych. Zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ podstawowy serwis gwarancyjny oznacza przyjęcie zlecenia usterki i reakcja w ciągu 48 godzin od jej złożenia, naprawa lub wymiana sprzętu nie może trwać dłużej niż 14 dni roboczych. Złożenie oferty oznacza zaoferowanie przez wykonawcę podstawowego serwisu gwarancyjnego określonego w opisie przedmiotu zamówienia.  4. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2 i nr 3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów: O = C + G + S O – ogólna liczba punktów oferty, C – liczba punktów za kryterium cena, G – liczba punktów za kryterium dodatkowa gwarancja, S – serwis gwarancyjny.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
	4.3.6.) Waga: 25
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis gwarancyjny
	4.3.6.) Waga: 15
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 1834,96 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI 2 zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: 1. Kryterium Nr 1 CENA – 60% W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 2. Kryterium Nr 2 OKRES WSPARCIA TECHNICZNEGO – 40% W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 3. Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów: 4. Kryterium nr 1 – CENA: Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru: Cena oferty = Cena oferowana minimalna x 100 pkt x 60 % Cena badanej oferty Do oceny niniejszego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę cenę obliczoną zgodnie z rozdziałem XV niniejszej SWZ podaną w ofercie.  5. Kryterium Nr 2 – OKRES WSPARCIA TECHNICZNEGO: W ramach tego kryterium wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za zaoferowanie dłuższego okresu wsparcia technicznego od minimalnego wymaganego w szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, tj. 12 miesięcy według następujących zasad: Dodatkowe 12 miesięcy i więcej – 20 pkt. Dodatkowe 24 miesięcy i więcej – 40 pkt. Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowym w zakresie danej części zamówienia. Złożenie oferty oznacza ustalenie przez wykonawcę minimalnego okresu wsparcia technicznego. 6. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów: O = C + W O – ogólna liczba punktów oferty, C – liczba punktów za kryterium cena, W – liczba punktów za kryterium okres wsparcia technicznego.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres wsparcia technicznego
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125ust. 1 ustawy Pzp.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125ust. 1 ustawy Pzp.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-929c6d92-4277-11ed-8832-4e4740e186ac
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09



