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Ogłoszenie

Numer

2022-46400-138493

Id

138493

Powstaje w kontekście projektu

RPPM.11.04.00-22-0042/15 - Edukacja dla Przyrody

Tytuł

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

Tak, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-12-12
1. Zapytanie ofertowe
2. zał 1. Formularz ofertowy
3. zał 1a. Formularz asortymentowy
4. zał 2. oświadczenie powiązania kapitałowe
5. zał 3. oświadczenie o wykluczeniu Ukraina
6. zał 4. wzór umowy
7. zał 5. SOPZ

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-12-12

Data ostatniej zmiany

2022-12-12

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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2022-12-21 10:00:00 2022-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Poniatowskiego  4a
76-200 Słupsk
NIP: 5833163786

Osoby do kontaktu

Joanna Rabenda
tel.: -
e-mail: j.rabenda@pomorskieparki.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Brak podziału na części

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis
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1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku realizowana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu 
„Edukacja dla przyrody”, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności 
Biologicznej. 
2.�Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. 
Wejherowskiej 22, 83-328 Staniszewo.
3.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania dotyczące planowanej 
dostawy sprzęty zawiera SOPZ stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz umowa 
stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 
4.�Wszystkie sprzęty powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu 
i stosowania, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i 
nie noszące znamion użytkowania. 
5.�Cena zaoferowana musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: dostawa, rozładunek, 
wniesienie, montaż, podatek od towarów i usług, upusty, rabaty, koszty transportu do zamawiającego 
oraz gwarancji.
6.�Jeśli w SOPZ 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.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

30195800-0 Szyny lub uchwyty do zawieszania
30213100-6 Komputery przenośne
30237230-0 Pamięci
30237270-2 Torby na komputery przenośne
30237280-5 Akcesoria zasilające
32324600-6 Telewizory cyfrowe
32413100-2 Rutery sieciowe
33195100-4 Monitory
33735000-1 Gogle
38652100-1 Projektory
38653400-1 Ekrany projekcyjne
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48781000-6 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
48820000-2 Serwery

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat

kartuski

Gmina

Kartuzy

Miejscowość

Staniszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1.�Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę 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.
2.�O udzielenie zamówienia mogą także ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
OŚWIADCZENIA JAKIE SKŁADAJĄ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA PODSTAW 
WYKLUCZENIA:
1.�W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IV niniejszego Zapytania 
ofertowego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:
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1)�Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 2 do niniejszego 
Zapytania ofertowego,
2)�Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania 
ofertowego.
2.�Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania 
wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
3.�Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna 
lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-12-12 - data opublikowania

-> 2022-12-21 10:00:00 - termin składania ofert
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-> 2022-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


