OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel. 77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
dostawę sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” - rządowy program rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej dla Szkoły
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, ul. Reymonta 56
(kod CPV: 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy; 38653400-1 - Ekrany projekcyjne;
30213100-6 - Komputery przenośne; 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego;
38652000-0 - Projektory filmowe; 32510000-1 - Bezprzewodowy system telekomunikacyjny;
31213300-5 - Szafy kablowe; 32340000-8 - Mikrofony i głośniki)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
Rodzaj zamówienia: dostawa.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Różny sprzęt komputerowy - 30236000-2.
Ekrany projekcyjne - 38653400-1.
Komputery przenośne - 30213100-6.
Pakiety oprogramowania użytkowego - 48700000-5.
Projektory filmowe - 38652000-0.
Bezprzewodowy system telekomunikacyjny - 32510000-1.
Szafy kablowe - 31213300-5.
Mikrofony i głośniki - 32340000-8.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” - rządowy
program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno – komunikacyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Namysłowie przy ul. Reymonta 56.
Dostawa obejmuje dostawę:
1. notebooków dla uczniów, wraz z oprogramowaniem, wyposażonych w zainstalowany system
operacyjny oraz oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów
dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych - 56 szt.,
2. notebooków dla nauczycieli, wraz z oprogramowaniem, wyposażonych w zainstalowany system
operacyjny oraz oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów
dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych - 16 szt.,
3. szaf do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych
komputerów dla ucznia z funkcją ładowania - 4 szt.,
4. sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych umożliwiających co najmniej
drukowanie, kopiowanie i skanowanie - 2 szt.,
5. tablic interaktywnych - 6 szt.,
6. systemów mocowania tablicy interaktywnej z regulacją wysokości – 3 szt.,
7. projektorów krótkoogniskowych – 6 szt.,
8. wizualizerów – 6 szt.,
9. systemu zbierania i analizowania odpowiedzi (piloty do testów) – 1 szt.,
10. głośników – 6 szt.,

11. routera z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania
włamań – 1 szt.,
12. kontrolera WLAN zarządzającego szkolną siecią bezprzewodową – 1 szt.,
13. punktów dostępowych – 6 szt.
Dostarczony sprzęt musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno
– komunikacyjnych (Dz. U. z 2012, poz. 411), w szczególności warunki określone w załączniku nr 1
do tego rozporządzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 30 dni od daty podpisania umowy.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
11.2 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
11.4 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.
11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
− aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp.
11.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
11.5 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).

17. Termin składania ofert: 17.09.2012r. godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie,
pokój nr 12.
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy.
21. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie dotyczy.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07.09.2012r.
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.

