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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Gostyń
Adres pocztowy: Rynek 2
Miejscowość: Gostyń
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-800
Państwo: Polska
E-mail: mszymanska@um.gostyn.pl 
Tel.:  +48 655752126
Faks:  +48 655752114
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.biuletyn.gostyn.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/582441
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/transakcja/582441
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 fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin pegeerowskich
Numer referencyjny: OSS.271.1.2022

II.1.2) Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa 598 sztuk urządzeń elektronicznych, składających się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, 
pamięć operacyjna, karta graficzna, karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), bateria, kamera, mikrofon, 
zintegrowana klawiatura, urządzenie wskazujące i wyświetlacz, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z podziałem na 2 części.

mailto:mszymanska@um.gostyn.pl
http://www.biuletyn.gostyn.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/582441
https://platformazakupowa.pl/transakcja/582441
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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 299 sztuk urządzeń elektronicznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gostyń

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 299 sztuk urządzeń elektronicznych, składających się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, 
pamięć operacyjna, karta graficzna, karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), bateria, kamera, mikrofon, 
zintegrowana klawiatura, urządzenie wskazujące i wyświetlacz, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
1. Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w instrukcję obsługi, sterowniki, okablowanie oraz towarzyszące 
oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń (uzyskania pełnej funkcjonalności 
wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia).
2. Dostarczone komputery muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.
3. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem krajowym i unijnym dokumenty 
dopuszczające je do użytku na terenie Polski, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych 
producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację 
uprawnień gwarancyjnych.
4. Dostarczone urządzenia wymagające zasilania z sieci energetycznej powinny być wyposażone w 
odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek 
zasilających z wtyczką EU.
5. Warunki gwarancji:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia komputerowe, 
według poniższych zasad:
a) bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia; 
wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 3 do projektu umowy;
b) wymiana urządzenia lub jego podzespołów w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku istotnej 
ich awarii; za istotną awarię przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie sprzętu; w 
przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia albo jego podzespołu na nowe obowiązywać będą warunki 
gwarancji wynikające ze złożonej oferty; Wykonawca dokona dostawy nowego urządzenia albo jego podzespołu 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni;
c) zakupione przez Zamawiającego komputery zostaną przekazane uczniom z rodzin pegeerowskich; wraz 
z laptopem otrzymają oni kopie dokumentów gwarancyjnych urządzeń, które będą uprawniały odbiorców do 
samodzielnego dokonywania czynności gwarancyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Przekątna matrycy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć operacyjna RAM / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć masowa / Waga: 3
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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 o powierzenie grantu nr 1762/2022 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: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 257 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, 
jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8.000,00 zł. (słownie: 
osiem tysięcy złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 299 sztuk urządzeń elektronicznych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gostyń

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 299 sztuk urządzeń elektronicznych, składających się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, 
pamięć operacyjna, karta graficzna, karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), bateria, kamera, mikrofon, 
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zintegrowana klawiatura, urządzenie wskazujące i wyświetlacz, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
1. Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w instrukcję obsługi, sterowniki, okablowanie oraz towarzyszące 
oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń (uzyskania pełnej funkcjonalności 
wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia).
2. Dostarczone komputery muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.
3. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem krajowym i unijnym dokumenty 
dopuszczające je do użytku na terenie Polski, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych 
producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację 
uprawnień gwarancyjnych.
4. Dostarczone urządzenia wymagające zasilania z sieci energetycznej powinny być wyposażone w 
odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek 
zasilających z wtyczką EU.
5. Warunki gwarancji:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia komputerowe, 
według poniższych zasad:
a) bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia; 
wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 3 do projektu umowy;
b) wymiana urządzenia lub jego podzespołów w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku istotnej 
ich awarii; za istotną awarię przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie sprzętu; w 
przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia albo jego podzespołu na nowe obowiązywać będą warunki 
gwarancji wynikające ze złożonej oferty; Wykonawca dokona dostawy nowego urządzenia albo jego podzespołu 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni;
c) zakupione przez Zamawiającego komputery zostaną przekazane uczniom z rodzin pegeerowskich; wraz 
z laptopem otrzymają oni kopie dokumentów gwarancyjnych urządzeń, które będą uprawniały odbiorców do 
samodzielnego dokonywania czynności gwarancyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Przekątna matrycy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć operacyjna RAM / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć masowa / Waga: 3
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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:



5 / 7

Umowa o powierzenie grantu nr 1762/2022 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: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 257 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, 
jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8.000,00 zł. (słownie: 
osiem tysięcy złotych 00/100).

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:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże się następującym doświadczeniem: tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał:
Część I: minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu dostawy sprzętu komputerowego o wartości zamówienia 
min. 200 000 zł. netto,
Część II: minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu dostawy sprzętu komputerowego o wartości zamówienia 
min. 200 000 zł. netto.
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na wszystkie części postępowania będzie musiał wykazać 2 
dostawy sprzętu komputerowego o wartości zamówienia min. 200 000 zł netto każda lub 1 dostawę sprzętu 
komputerowego o wartości zamówienia min. 400 000 zł. netto.
Wyżej wskazany okres 3 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do 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: 20/04/2022
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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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty należy składać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za 
pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/transakcja/582441.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego z 
udziałem członków komisji przetargowej.

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. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 PZP zostały szczegółowo opisane 
w punkcie 8 SWZ.
2. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w punktach 7 i 8 SWZ.
3. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych znajduje się w punkcie 3.10. SWZ.
4. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 
w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym 
w załączniku nr 4 do SWZ. Jednolity dokument (JEDZ) sporządza się pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty zgodnie z punktem 8.5. SWZ.

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: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

https://platformazakupowa.pl/transakcja/582441
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2022


