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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3242666, faks 32 3242694.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) zestaw komputerowy adax delta PRO W8PC4440ES obudowa stojąco-leżąca szt. 3

b) Oprogramowania biurowe Microsoft Office Home & Business 2013 32-bit/x64 POLISH wersja BOX szt.3 c) dysk zewnętrzny o pojemności 1TB szt.1 cena za 1

szt. d) WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL szt.10 e) ADOBE Acrobat Professional v.11 PL Win szt.1 f) Aparat telefoniczny SIEMENS GIGASET (A120 DUO) szt.

2 g) Aparat telefoniczny PANASONIC KXTG 1711PDB szt.3 h) Klawiatura komputerowa USB szt. 5 i) Mysz komputerowa USB szt. 5 j) Płyta CD 100 szt. w tubie k)

Płyta DVD 50 szt. w tubie 1. Dostarczony asortyment musi być nowy, oryginalnie zapakowany. 2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie oferowane

Zamawiającemu musi spełniać warunki opisane w prawie krajowym oraz być w pełni kompatybilny z rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi u Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę typ i model sprzętu oferowanego w zamówieniu. 3. Wszelkie tytuły i nazwy własne pojawiające się w opisie przedmiotu

zamówienia wskazują rozwiązania o charakterze autorskim, Zamawiający przyjmie rozwiązania równoważne jeżeli będą spełniały wszystkie warunki opisane i

wymagane przez Zamawiającego. 4. Dla sprzętu oferowanego w zamówieniu Zamawiający wymaga gwarancji producenta nie krótszej niż 12 miesiące świadczona

na miejscu u klienta od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania typu, modelu i marki

oferowanego sprzętu oraz dołączenia opisu technicznego. 6. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000

lub normą równoważną. 7. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu

jak i producenta. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. 8. Wszystkie

urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i transmisyjnym 30213000-5 Komputery osobiste 32552110-1 Telefony bezprzewodowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 32.55.21.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mikolow.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190

Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


