
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.rops.poznan.pl 

 

Poznań: Zakup z dostawą urządzeń komputerowych, oprogramowań 

Numer ogłoszenia: 219311 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu , ul. 

Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8567-300, faks 61 8515-635. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.poznan.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą urządzeń 

komputerowych, oprogramowań. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca przy przekazaniu przedmiotu zamówienia dostarczył Zamawiającemu pełną 

dokumentację sprzętu w języku polskim (m.in. instrukcje obsługi, karty gwarancyjne lub 

dokument jednoznacznie określający status gwarancji dla danego urządzenia, dokumenty 

licencyjne). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w stanie 

fabrycznie nowym i dostarczone Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu. Do każdego 

urządzenia muszą być dołączone przewody niezbędne do uruchomienia i prawidłowego 

funkcjonowania urządzenia. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 

30.23.74.60-1, 30.23.74.10-6, 30.21.31.00-6, 30.23.72.70-2, 30.23.21.10-8, 30.23.21.30-4, 

48.82.40.00-0, 48.82.20.00-2, 48.82.20.00-6, 30.23.46.00-4, 31.21.41.00-0, 30.21.61.10-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

http://www.rops.poznan.pl/


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

dniach: 5. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca złoży: 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 

3 do SIWZ). Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

posiadania wiedzy i doświadczenia. W odniesieniu do wskazanego warunku 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Załącznik Nr 3 do 

SIWZ). Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. W odniesieniu do 

wskazanego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego 

warunku (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena zostanie dokonana wg formuły 

spełnia - nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W odniesieniu 



do wskazanego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego 

warunku (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena zostanie dokonana wg formuły 

spełnia - nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. W odniesieniu do wskazanego warunku 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Załącznik Nr 3 do 

SIWZ). Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia 

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 spełnieniu 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 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2. 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

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

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez 

wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego 

wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości 

realizowanego zamówienia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: - wypełniony i podpisany przez 

Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik Nr 2 do SIWZ, - pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy,w przypadku podpisania oferty przez przedstawiciela 

Wykonawcy ( w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii), Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w 

ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. 

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, - W 

celu sprawdzenia zgodności zaoferowanych urządzeń i oprogramowań z opisem przedmiotu 

zamówienia zaleca się dołączyć wykaz zawierający markę i typ produktu, oraz parametry 

urządzeń, które oferuje Wykonawca 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy są określone we wzorze umowy. Wzór umowy 

stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.rops.poznan.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań pok. 320. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 24.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań pok. 208 sekretariat. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1) Projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr 

pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce- Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) Projektu 

systemowego Pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski- 

Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 3) Projektu - 

Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ- jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki , Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.1 Wsparcie systemowe 

instytucji rynku pracy. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 

firmą Konimpex sp. z o.o.. 

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: tak 


