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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630027-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Pruszków: Komputery przenośne
2022/S 219-630027

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Pruszków
Krajowy numer identyfikacyjny: 5342406015
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 14/16
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska
E-mail: jedz@miasto.pruszkow.pl 
Tel.:  +48 227358710
Faks:  +48 227587244
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
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
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 wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
Numer referencyjny: WSR.271.43.2022

II.1.2) Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu 
„Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
Projekt „Cyfrowa Gmina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 „Granty PPGR” 
Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT -EU Działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
1.3/ Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakres zamówienia obejmuje - Komputer mobilny (laptop z oprogramowaniem) – 27szt.
UWAGA!!
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A do Specyfikacji Warunków Zamówienia – 
Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1/ Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu 
„Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
Projekt „Cyfrowa Gmina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 „Granty PPGR” 
Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT -EU Działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
1.2/ Wspólny Słownik Zamówień - CPV:
30213100-6 Komputery przenośne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1.3/ Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakres zamówienia obejmuje - Komputer mobilny (laptop z oprogramowaniem) – 27szt.
UWAGA!!
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A do Specyfikacji Warunków Zamówienia – 
Opis Przedmiotu Zamówienia, który jest dostępny w całości na stronie prowadzonego postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / 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
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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:
Projekt „Cyfrowa Gmina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 „Granty PPGR” 
Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT -EU Działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, 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.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
wykonał dostawy, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie , w tym:
a) dwa zamówienia polegające na dostawie sprzętu komputerowego, które obejmowało m. in.: komputery 
(zestawy komputerowe i/lub komputery przenośne i/lub monitory oraz sprzęt peryferyjny) o łącznej wartości min. 
50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
UWAGA
1) Za wykonanie usługi/dostawy Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP. Szczegółowy 
wykaz przewidzianych zmian umowy zawarto w załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy” , który w całości jest 
dostępny na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow.

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: 15/12/2022
Czas lokalny: 09:00
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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
Oferta musi zachować ważność do: 14/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/12/2022
Czas lokalny: 10:00

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2022
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