
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BABIAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Babiak

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-620

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@babiak.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babiak.org.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80027090-3025-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341462/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09 12:50

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011053/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

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

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
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zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

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://platformazakupowa.pl/pn/babiak

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: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 
publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

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

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 166536,59 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 139447,15 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka 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

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Część I – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

1 Serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym wraz z licencjami dostępowymi i szkoleniem z Active Directory. ilość - 1 
2. Komputery przenośne z systemem operacyjnym ilość - 4
3. Stacje komputerowe z zainstalowanym systemem operacyjnym ilość - 10
4. Monitory komputerowe ilość -10
5. Oprogramowanie biurowe ilość - 25
6. Zasilacz UPS – wolnostojący typu tower ilość - 12 
7. Zasilacz UPS - typu rack ilość - 2 
8. System operacyjny do serwera ilość -1

4.2.5.) Wartość części: 171520 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213000-5 - Komputery osobiste

48620000-0 - Systemy operacyjne

33195100-4 - Monitory

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

48821000-9 - Serwery sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341462/01 z dnia 2022-09-09

2022-09-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

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: W pierwszym etapie zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu w oparciu o załączone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie 
warunków powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą). 
2. Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie wg ustalonego kryterium:
Kryterium dla CZĘŚCI I i II
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
1) cena - 60 %
2) wydłużenie okresu gwarancji na sprzęt w stosunku do minimalnego wymaganego 
36 miesięcznego – 40% 
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone przez kryteria, otrzyma 
maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętych kryteriów 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

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 gwarancji

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu
grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dostawa urządzeń do zabezpieczenia i modernizacji sieci 
1 UTM (Unified Threat Management) wraz z instalacją, konfiguracją i przeszkoleniem ilość - 1
2. Przełączniki (switch) ilość- 3
3. Program do zarządzania infrastrukturą IT ilość - 1

4.2.5.) Wartość części: 33320 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W pierwszym etapie zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu w oparciu o załączone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie 
warunków powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą). 
2. Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie wg ustalonego kryterium:
Kryterium dla CZĘŚCI I i II
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
1) cena - 60 %
2) wydłużenie okresu gwarancji na sprzęt w stosunku do minimalnego wymaganego 
36 miesięcznego – 40% 
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone przez kryteria, otrzyma 
maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętych kryteriów 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

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 gwarancji

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: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
dla zadania częściowego nr 1 
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę, która obejmowała łącznie : dostawę
sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego o łącznej wartości min. 100 000 zł brutto ( słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) 
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dla zadania częściowego nr 2
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę, która obejmowała dostawę
urządzenia do zabezpieczenia styku sieci WAN LAN wraz z konfiguracją i szkoleniem o łącznej wartości min. 10 000 zł
brutto ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
– dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

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

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

6.7.) 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:
Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, 
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 
a) Zmiany producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt 
równoważny lub wyższej jakości) w przypadku: 
-zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod 
warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu 
objętego umową, 
-wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę 
nie wyższą niż cena produktu objętego umową, 
- wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, obok 
dotychczas oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, 
-zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego parametrów, 
b) Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą 
danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) stron umowy i osób reprezentujących 
strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków 
losowych);

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341462/01 z dnia 2022-09-09

2022-09-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
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	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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
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	4.1.9.) Liczba części: 2
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	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: W pierwszym etapie zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków  udziału w postępowaniu w oparciu o załączone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie  warunków powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy  wykluczonego uznaje się za odrzuconą).  2. Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie wg ustalonego kryterium: Kryterium dla CZĘŚCI I i II Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  1) cena - 60 % 2) wydłużenie okresu gwarancji na sprzęt w stosunku do minimalnego wymaganego  36 miesięcznego – 40%  3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone przez kryteria, otrzyma  maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętych kryteriów  przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
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	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
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: W pierwszym etapie zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków  udziału w postępowaniu w oparciu o załączone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie  warunków powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy  wykluczonego uznaje się za odrzuconą).  2. Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie wg ustalonego kryterium: Kryterium dla CZĘŚCI I i II Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  1) cena - 60 % 2) wydłużenie okresu gwarancji na sprzęt w stosunku do minimalnego wymaganego  36 miesięcznego – 40%  3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone przez kryteria, otrzyma  maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętych kryteriów  przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 10:05
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



