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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317097-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarosław: Urządzenia komputerowe
2018/S 139-317097
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16
Jarosław
37-500
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
Tel.: +48 166244644
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pwste.edu.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.pwste.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Laboratorium technologii informacyjnej
Numer referencyjny: DAG/PN/11/18

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego - Laboratorium
technologii informacyjnej dla Instytutu Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły TechnicznoEkonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu wg opisu i na warunkach umowy stanowiącej
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części SIWZ.
Szczegółowy wykaz oraz ilość określona jest w dokumentacji zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia
wg treści załącznika nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części – 1.
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 30200000-1 – urządzenia komputerowe
Kod CPV: 30213000-5 – komputery osobiste
Kod CPV: 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zadanie nr 1 obejmuje:
— Zestaw komputerowy - 25 sztuk
— Oprogramowanie biurowe – 25 sztuk.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
30213000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul.
Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
— Zestaw komputerowy - 25 sztuk
— Oprogramowanie biurowe – 25 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykaz oświadczeń i dokumentów:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o spełnieniu warunków udziału
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w Budynku Rektoratu - Dział Pozyskiwania Funduszy Państwowej Wyższej
Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500
Jarosław.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Beata Skalska - Dział Pozyskiwania Funduszy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: w
terminie określonym w rozdziale XI – SIWZ, do terminu składania ofert, tj. do 4.9.2018 r. do g. 11:00.
2. Wartość wadium brutto w PLN: 3 000,00 PLN
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto zamawiającego nr: 48 1500 1634 1216 3002 5345 0000;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Zamawiający zwróci wadium z uwzględnieniem zapisów treści art. 46 ustawy Pzp.
Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego.
II. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane:
1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego (Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w
Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław) od 8:00 do 14:45 od poniedziałku do piątku w terminie do
dnia 4.9.2018 r. do godz. 11:00 – w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na Laboratorium technologii informacyjnej - nie otwierać do dnia 4.9.2018 r. do godz. 11:15.
1.1 Koperta z ofertą może zawierać również inne oznaczenie – lecz adekwatne do przedmiotu zamówienia.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert tj.: 4.9.2018 r. o godz. 11:15 pokój nr 5 Dział
Pozyskiwania Funduszy PWSTE ul. Czarnieckiego 16 w Jarosławiu.
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III. Informacja o przewidywanych zamówieniach:
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3, jeżeli
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
IV. Wymagane dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. Wykaz wykonanych dostaw – w zakresie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie przez Wykonawcę minimum jednej dostawy, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej jednej dostawy w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym o wartości nie mniejszej niż
100 000,00 PLN brutto jedna, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty
wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana. Zamawiający wymaga załączenia do
niniejszego wykazu (oferty): dokumentów / dowodów potwierdzających, że dostawa została prawidłowo
wykonana – np.: tzw. referencje, protokół kompletnego wykonania dostawy itp. – w tym czy została wykonana
lub jest wykonywana należycie – na potwierdzenie spełniania warunku zgodnie z rozdz. V pkt. 1 litera c oraz
zgodnie z oświadczeniem zawartym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (formularz JEDZ) –
załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu – wg treści załącznika nr 6 do SIWZ, wykonawca składa w terminie do 3 dni
– licząc od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który
złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2018
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