
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 260023-2013 z dnia 2013-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nieużywanego, fabrycznie 

nowego sprzętu komputerowego i dostawa oprogramowania: 1. 6 sztuk zestawów komputerowych / komputer z systemem 

operacyjnym +... 

Termin składania ofert: 2013-12-11  

Zebrzydowice: Dostawa sprz ętu komputerowego i oprogramowania II.  

Numer ogłoszenia: 276437 - 2013; data zamieszczenia : 19.12.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 260023 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania II.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania II. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa nieużywanego, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i dostawa oprogramowania: 1. 6 

sztuk zestawów komputerowych / komputer z systemem operacyjnym + monitor LCD 21,5 / 2. 6 sztuk UPS-ów 700 VA 

3. 2 sztuki drukarek laserowych sieciowych 4. akcesoria komputerowe / kable sieciowe UTP kat.5 e/ Dopuszcza się 

rozwiązania równoważne spełniające wszystkie wymogi, normy i parametry techniczne oraz wykonane w całości z 

nowych elementów. Jeżeli wykonawca złoży ofertę na rozwiązania równoważne opisane w poniższej specyfikacji, 

obciążą go także koszty przystosowania w terminie przewidzianym do realizacji zamówienia wszystkich elementów 

obecnej struktury informatycznej Zamawiającego do mozliwości współracy z takim rozwiązaniem. Zamawiający jest 

jednostką administracji publicznej / jednostka samorządu terytorialnego / w związku z czym uprawniony jest do 

nabywania licencji typu GOVERNMENT. Wymagania ogólne: - dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału 

sprzedaży producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej i pochodzić z bieżącej produkcji - serwis sprzętu musi być 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - sprzęt powinien posiadać 

certyfikaty lub deklaracje zgodności CE - należy je dołączyć do oferty - wymagane jest dostarczenie i uruchomienie 

sprzętu na miejscu - wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych kabli / zasilających, komunikacyjnych itd / 

szczególnie kabli umożliwiających podłączenie komputera i monitora do UPS-a - wymagane jest dostarczenie 
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wszystkich niezbędnych licencji wymaganych do spełnienia określonych w specyfikacji funkcjonalności - dla zestawów 

komputerowych nie dopouszcza się możliwości preinstalowania systemu operacyjnego bez dostarczenia płyty CD/DVD 

z oprogramowaniem - oprogramowanie systemowe do obsługi napędu DVD / nagrywania i odtwarzania / oraz 

wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy komputerów i pozostałych urządzeń muszą być 

dostarczone dla każdego komputera i urządzenia na odrębnym nośniku fizycznym tj. płytach CD lub DVD.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8, 30.23.00.00-0, 30.23.21.10-8, 

30.23.72.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  19.12.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

INFOMEX Sp. z o.o., Wesoła 19 B, 34-300 Żywiec, kraj/woj. małopolskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 22764,23 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  25426,65 

Oferta z najni ższą ceną: 21815,16 / Oferta z najwy ższą ceną: 25426,65 

Waluta:  PLN. 

 

 

 

Strona 2 z 2

2013-12-19http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=276437&rok=2013-12-19


