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Ogłoszenie

Numer

2022-40105-113842

Id

113842

Powstaje w kontekście projektu

RPZP.01.14.00-32-0002/21 - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na 
innowacje – etap III

Tytuł

„Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze 
Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienia uzupełniające

brak

Warunki zmiany umowy

Tak, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-06-14
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Rozbicie cenowe oferty
4. Wykaz sprzętu
5. Zobowiązanie
6. Wykaz dostaw
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
8. Wzór umowy
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-06-14

Data ostatniej zmiany

2022-06-14

Termin składania ofert

2022-06-27 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-07

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Partyzantów 1
70-222 Szczecin
NIP: 8512745138

Osoby do kontaktu

Magdalena Olejniczak
tel.: +48 91 433 41 26
e-mail: m.olejniczak@zrot.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

brak podziału na części

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa
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Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, tj.: 
1 sztuki komputera przenośnego typu Laptop I
3 sztuk komputera przenośnego typu Laptop II
6 sztuk monitorów komputerowych
1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, ksero, skaner)
1 sztuki projektora multimedialnego
1 sztuki zestawu do telekonferencji
2) Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, 
Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4) Jeśli w SOPZ, stanowiącym Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego, zostały wskazane znaki 
towarowe patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, które charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza produkty lub 
usługi równoważne. Produkty lub usługi równoważne muszą gwarantować uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w SOPZ. Obowiązek wykazania, że oferowane produkty lub 
usługi spełniają powyższe wymagania leży po stronie Wykonawcy. 
5) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SOPZ, stanowiący Załącznik nr 8 do 
Zapytania ofertowego. 

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne
30231300-0 Monitory ekranowe
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
38652100-1 Projektory
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

Miejsca realizacji

adres

Kraj Województwo
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Polska zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Gmina

Szczecin

Miejscowość

Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie co najmniej dwie dostawy (dwie odrębne umowy) komputerów przenośnych i/lub 
monitorów o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
00/100) każda dostawa. 
Uwagi: 
- W przypadku, gdy wartość dostawy wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy 
tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia, w którym nastąpiła 
publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs 
NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji postępowania. 
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z 
innymi Wykonawcami, warunek udziału w postępowaniu dotyczy tych dostaw, w których wykonaniu 
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) 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, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z Wykonawców musi 
spełniać przedmiotowy warunek samodzielnie (w całości) do jednej dostawy.
Wykonawca, jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą wykazu dostaw wykonanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy; wzór Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
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Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
a) powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania o których mowa 
powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
� uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
�- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
�- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).

2) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 
następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4 do niniejszego 
Zapytania ofertowego),
PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: 
a) Wykaz sprzętu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego; 
b) deklarację zgodności CE producenta lub równoważną oferowanych monitorów komputerowych 
oraz komputerów przenośnych typu I i II; 
c) oświadczenie producenta oferowanych monitorów komputerowych oraz komputerów 
przenośnych typu I i II potwierdzające spełnianie kryteriów środowiskowych zgodnie z dyrektywą 
RoHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych; 
d) certyfikat TCO oferowanego modelu monitora komputerowego lub równoważny (zamiast 
stosownego certyfikatu Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę adresu strony 
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internetowej podmiotu certyfikującego, która umożliwia samodzielną weryfikację przez 
Zamawiającego posiadania przez oferowany model monitora panoramicznego certyfikatu TCO lub 
równoważnego); 
e) wydruk potwierdzający osiągnięcie minimum wymaganych punktów w teście wydajnościowym 
MobileMark 2018 – dotyczy komputerów przenośnych typu I i II; 
f) deklarację producenta systemu operacyjnego potwierdzającą poprawną współpracę oferowanego 
sprzętu z oferowanym systemem operacyjnym w postaci wydruku ze strony internetowej producenta 
systemu operacyjnego lub oświadczenia producenta systemu operacyjnego – dotyczy komputerów 
przenośnych typu I i II; 
g) dokument potwierdzający, że producent oferowanych urządzeń posiada wdrożony system 
zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 lub równoważną – dotyczy 
komputerów przenośnych typu I i II;  
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1), lit. 
a-g, wraz z ofertą, lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub 
uzupełnienia.
3) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1). 
4) W odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1), lit. 
b-g, Zamawiający dopuszcza oświadczenia i dokumenty w języku angielskim, bez konieczności 
przedstawiania tłumaczenia na język polski. 
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH 
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
1. Na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z 
postepowania);
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
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rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena (C) 60%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Okres gwarancji (G) 20%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Okres gwarancji baterii komputerów przenośnych typu I i II (B) 15%

Czy kryterium cenowe?

NIE
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Opis

Wielkość pamięci RAM w komputerze przenośnym typu I (P)  5%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-06-14 - data opublikowania

-> 2022-06-27 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-07 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


