
Warszawa: Dostawa sprz ętu komputerowego  

Numer ogłoszenia: 25276 - 2011; data zamieszczenia:  18.02.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych , Plac 

Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 6219312, 2347487, faks 0-22 6257460. 

•  Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/ , 

http://www.mini.pw.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sprzętu komputerowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  komputery PC 2 szt., 

monitor LCD 3 szt., drukarka laserowa 1 szt., notebooki 9 szt., urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 

30.23.21.10-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

•  Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

•  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

•  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

•  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

•  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

•  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

•  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

•  inne dokumenty 

1)Certyfikat autoryzacji dla punktu serwisowego wystawiony przez producenta oferowanej 

aparatury 2) Prospekt producenta (jeśli dostępny) 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://www.mini.pw.edu.pl, http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/ 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Politechnika 

Warszawska Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Gmach Główny pok. 207. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

28.02.2011 godzina 14:00, miejsce: Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, 

Gmach Główny pok. 207. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  Część sprzętu przeznaczona jest dla projektu Archipelag Matematyki w ramach 

POKL ,Priorytet III, Działanie 3.5 - program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów LCD i drukarki laserowej. 

•  1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Komputery PC 2 szt., 

monitory lcd 24 cale 3 szt., drukarka laserowa mono 1 szt.. 

•  2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8. 

•  3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21. 

•  4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  dostawa netebooków. 

•  1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  notebooki 9 szt.. 

•  2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.31.00-6. 

•  3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21. 

•  4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego. 

•  1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Urządzenie wielofunkcyjne 

kolor 1 szt.. 

•  2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.23.21.10-8. 

•  3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21. 

•  4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 


