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Ogłoszenie

Numer

2023-2806-142062

Id

142062

Powstaje w kontekście projektu

POPC.05.01.00-00-0001/21 - Cyfrowa Gmina

Tytuł

Dostawa 10 komputerów i 2 laptopów z oprogramowaniem do 
Urzędu Gminy w Fałkowie

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku, gdy 
wyposażenie  przedstawione w ofercie w momencie dostawy:
a)�nie będzie dostępne na rynku,
b)�będzie wycofane ze sprzedaży przez producenta/dystrybutora
c)�producent/dystrybutor wprowadzi nowszy model 
przewiduje się dopuszczenie innego wyposażenia pod warunkiem, że parametry techniczne będą spełniały 
wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, a cena nie ulegnie zmianie.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2023-01-11
1. Zapytanie ofertowe z załącznikami
2. Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna
3. Wyniki testu PassMark CPU Mark z dn 10.01.2023r

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2023-01-11

Data ostatniej zmiany

2023-01-11

Termin składania ofert

2023-01-19 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-01
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Fałków
Zamkowa 1A 447873535
26-260 Fałków
NIP: 6581872063

Osoby do kontaktu

Paweł Pękala
tel.: 447873535
e-mail: gmina.falkow@wp.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa 10 komputerów i 2 laptopów z oprogramowaniem do 
Urzę

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 
Fałków, fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w 
tym:
- Komputerowe stacje robocze z systemem operacyjnym – 10 sztuk
-�Monitory komputerowe – 10 sztuk
-�Laptopy z systemem operacyjnym – 2 sztuki
-�Oprogramowanie – Pakiet biurowy – 12 sztuk
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wskazano w Zapytaniu Ofertowym

Okres gwarancji

24

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

konecki

Gmina

Fałków

Miejscowość

Fałków

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie precyzuje specjalnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące 
załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.
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Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie precyzuje specjalnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące 
załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie precyzuje specjalnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące 
załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie precyzuje specjalnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące 
załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie precyzuje specjalnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące 
załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
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1.�oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
2.�oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie,
3.�wykonawca przedstawił ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone.
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo                                   z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane-

                            z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające-
                     w szczególności na: 

1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2)�posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji, 
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub-

                      w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, na podstawie art. 7 
ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835): 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy wyklucza się:
1)�wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 
udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), 
zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 
2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 
z 17.03.2014, str. 6 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2)�wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. 
zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3)�wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot 
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wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty 
Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

2.�Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty:
1)�wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru 
formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał
2)�wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–zał nr 2, 
oryginał
3)�Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał nr 3, 
oryginał

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena = 90,00 pkt
Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

             C min
P = -------------------------- x 90 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

             Cbad

gdzie:  �C min – najniższa cena brutto oferty
C bad – cena oferty badanej
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Ilość RAM - 10,00pkt
Kryterium „Ilość RAM” dotyczy zaoferowania przez Wykonawcę dostawy 10 stacji roboczych o większej 
ilości pamięci RAM niż minimalne wymagania Zamawiającego.

Liczba punktów obliczana będzie wg wzoru
Zaoferowanie:
- 8GB RAM - 0,00 Pkt
-16GB RAM-10,00 Pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2023-01-11 - data opublikowania

-> 2023-01-19 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2023-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


