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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518081-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Urządzenia komputerowe
2022/S 184-518081

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wlkp.
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 4
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Witkowski
E-mail: jedz@um.gorzow.pl 
Tel.:  +48 957355576
Faks:  +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń
Numer referencyjny: BZP.271.48.2022.DW

II.1.2) Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń obejmująca następujące 
zamówienia częściowe:
- Zamówienie częściowe nr 1: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach 
programu - Granty PPGR,
- Zamówienie częściowe nr 2: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu - Granty 
PPGR,
- Zamówienie częściowe nr 3: Dostawa tabletów w ramach programu - Granty PPGR,
- Zamówienie częściowe nr 4: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem,
- Zamówienie częściowe nr 5: Dostawa tabletów,
- Zamówienie częściowe nr 6: Dostawa monitorów interaktywnych i mobilnych statywów,
- Zamówienie częściowe nr 7: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych oraz punktów dostępu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach programu - Granty PPGR
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30231300 Monitory ekranowe
30232000 Sprzęt peryferyjny
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gorzów Wielkopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach programu - Granty PPGR
Komputer stacjonarny - 39 szt.
Monitor - 39 szt.
Oprogramowanie - 39 szt.
Miejsce dostawy: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Warszawska 48, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

23/09/2022 S184
https://ted.europa.eu/TED

2 / 12



Dz.U./S S184
23/09/2022
518081-2022-PL

3 / 12

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowane ze środków UE w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia - REACT-EU Działanie, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.Umowa o powierzenie grantu nr 
2256/2022 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu - Granty PPGR
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gorzów Wielkopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu - Granty PPGR
Laptop - 293 szt.
Oprogramowanie - 293 szt.
Miejsce dostawy: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Warszawska 48, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowane ze środków UE w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia - REACT-EU Działanie, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 

23/09/2022 S184
https://ted.europa.eu/TED

3 / 12



Dz.U./S S184
23/09/2022
518081-2022-PL

4 / 12

na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.Umowa o powierzenie grantu nr 
2256/2022 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa tabletów w ramach programu - Granty PPGR
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gorzów Wielkopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa tabletów w ramach programu - Granty PPGR
Tablet - 15 szt.
Miejsce dostawy: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Warszawska 48, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowane ze środków UE w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia - REACT-EU Działanie, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.Umowa o powierzenie grantu nr 
2256/2022 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
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48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gorzów Wielkopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem
Laptop - 2 szt.
Oprogramowanie - 2 szt.
Miejsce dostawy: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Czereśniowa 4i, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa nr RPLB.08.02.02-08-0001/21 – „Pokolenie płatków śniegu”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa tabletów
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gorzów Wielkopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa tabletów
Tablet - 2 szt.
Miejsce dostawy: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Czereśniowa 4i, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa nr RPLB.08.02.02-08-0001/21 – „Pokolenie płatków śniegu”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa monitorów interaktywnych i mobilnych statywów
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30231320 Monitory dotykowe
32322000 Urządzenia multimedialne
39162100 Pomoce dydaktyczne
39151100 Stojaki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gorzów Wielkopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa monitorów interaktywnych i mobilnych statywów
Monitor interaktywny - 30 szt.
Mobilny statyw do monitora interaktywnego - 5 szt.
Miejsce dostawy: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Warszawska 48, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

23/09/2022 S184
https://ted.europa.eu/TED

6 / 12



Dz.U./S S184
23/09/2022
518081-2022-PL

7 / 12

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej, poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp. numer: 
RPLB.09.03.02-08-0001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych oraz punktów dostępu
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32413100 Rutery sieciowe
30121430 Cyfrowe urządzenia powielające

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gorzów Wielkopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych oraz punktów dostępu
Urządzenie Wielofunkcyjne laserowe łączące Funkcjonalność drukarki, kopiarki i skanera - 6 szt.
Punkt dostępu - 40 szt.
Miejsce dostawy: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Warszawska 48, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej, poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp. numer: 
RPLB.09.03.02-08-0001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie:
- art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.,
- okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.),
- okoliczności, o których mowa w art. 5K Rozporządzenia Rady UE Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr. I. 229 z 31.7.2014, str. 1).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do 
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw wykluczenia z postępowania w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
2) Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz 
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenia składa 
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp.).
4. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp – zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że zamawiający jest w
posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych (a wykonawca wskaże te środki oraz 
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność). Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. oraz art. 108 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp – sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszej sekcji pkt 3, 
ppkt 1, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp;
d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa 
podmiotowe środki dowodowe zgodnie z regulacją zawartą w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, podmiotowe środki dowodowe 
wskazane powyżej w pkt 4 składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Zamówienie częściowe nr 1
Komputer stacjonarny
- wydajność/procesor – wydruk wyniku testu dotyczący zaoferowanego procesora (dopuszcza się złożenie 
wydruku w j. angielskim na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Pzp.).
- certyfikaty i standardy – Deklaracja zgodności CE (wraz z tłumaczeniem na j. polski – jeśli dotyczy).
Monitor
- certyfikaty i standardy – Deklaracja zgodności CE (wraz z tłumaczeniem na j. polski – jeśli dotyczy).
Zamówienie częściowe nr 2
Laptop
- wydajność/procesor – wydruk wyniku testu dotyczący zaoferowanego procesora (dopuszcza się złożenie 
wydruku w j. angielskim na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Pzp.).
- certyfikaty i standardy – Deklaracja zgodności CE (wraz z tłumaczeniem na j. polski – jeśli dotyczy).
Zamówienie częściowe nr 4
Laptop
- wydajność/procesor – wydruk wyniku testu dotyczący zaoferowanego procesora (dopuszcza się złożenie 
wydruku w j. angielskim na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Pzp.).
- certyfikaty i standardy – Deklaracja zgodności CE (wraz z tłumaczeniem na j. polski – jeśli dotyczy).
Zamówienie częściowe nr 6
Monitor interaktywny
- certyfikaty i standardy – Deklaracja zgodności CE (wraz z tłumaczeniem na j. polski – jeśli dotyczy).
Zamówienie częściowe nr 7
Urządzenie Wielofunkcyjne laserowe łączące Funkcjonalność drukarki, kopiarki i skanera
- certyfikaty i standardy – Deklaracja zgodności CE (wraz z tłumaczeniem na j. polski – jeśli dotyczy).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp. Zmiana
umowy może nastąpić w przypadkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2022
Czas lokalny: 10:00

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2022
Czas lokalny: 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust.1 ustawy
Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych.
3. Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.
4. Wykonawca składa wraz z ofertą:
— pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych),
— pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówien 
publicznych (Pzp.)., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX tej ustawy. Środki ochrony 
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prawnej wobec ogłoszenia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechania czynności, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.,
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym termin i sposób ich wnoszenia, znajdują 
się w DZIALE IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2022
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