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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

 Zamówienia publicznego            Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)     

 Zawarcia umowy ramowej                 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

Adres pocztowy:  

Miejscowość :Nowy Sącz 

 

Kod pocztowy: 33-

300 

 

Województwo: 

małopolskie 

Tel.: 18 440 81 63 

 

Faks: 18 442 29 50 

 

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.sarr.com.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli 

dotyczy): 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

   Podmiot prawa publicznego                                              x Inny (proszę określić): Spółka Akcyjna 100 % udział JST 

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 

        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na potrzeby 

projektu „Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjaznym i nowoczesnym miejscem 

wsparcia dla przedsiębiorców sektora MSP” 

  
Urząd Zamówień Publicznych 

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 

http://www.portal.uzp.gov.pl 

 
 

 
 

Rzeczpospolita Polska  

Urząd Zamówień Publicznych 

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 

Faks: (022) 45 87 700 

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
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II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                    Usługi                                      

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i 

akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu „Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. przyjaznym i nowoczesnym miejscem wsparcia dla przedsiębiorców sektora MSP”, 

znak: 2/IOB/2014 

2. Specyfikację techniczną i ilościową zamówienia jak również wymagania dla sprzętu i 

oprogramowania zawarte są w załączniku nr 1 do Specyfikacji – Specyfikacja techniczna . 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części 

zamówienia. 

3. Zaoferowany sprzęt i oprogramowanie musi być zgodne tzn. równoważne lub o wyższych 

parametrach technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 

do Specyfikacji. 

4. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 Specyfikacji, powinien zostać wypełniony tak 

aby Zamawiający mógł zapoznać się z właściwościami, parametrami i funkcjami 

oferowanego sprzętu i oprogramowania i zweryfikować je z punktu widzenia spełniania 

wymogów określonych Specyfikacją. 

5. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego tj. Nowy Sącz ul. Jagiellońska 14.  

6. W ramach zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu, zainstalowania 

oprogramowania oraz uruchomienia sprzętu. 

7. Odbiór sprzętu  i oprogramowania nastąpi protokolarnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Stron. Ryzyko przypadkowej utraty lub szkodzenia przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru. 

8. Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 lub 2014 roku 

9. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz 

został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy 

Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 

r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2004 r. poz. 2087) oraz rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). 

10. Do każdej sztuki urządzenia (sprzętu) musi zostać dołączona karta gwarancyjna, na okres nie 

krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru.  

 
 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 30.21.31.00 – 6 
 

 

 

Dodatkowe przedmioty 

 

30.23.60.00 – 2  

32.34.24.00 – 6 

32.32.20.00 – 6 
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30.14.10.00 – 9 

30.12.13.00 – 6 

48.90.00.00 – 7 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          tak      liczba części:        *        nie X  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nieX 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak      nie X 

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego): 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA** 

 

 

Okres w miesiącach:     lub    dniach: ••••    

lub   

data rozpoczęcia:  29/01/2014 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  12/02/2014 (dd/mm/rrrr) 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

Nie dotyczy 

* W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania 

zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.  

** Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.   

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą :  

a. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b. posiadanie wiedzy i doświadczenia 

c. dysponowanie odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
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e. nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców nie może 

podlegać wykluczeniu, o którym mowa w  pkt 1 lit. e. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

Zgodnie z ustawą wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej co wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację 

o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  

3. Ocena spełnienia przez wykonawców w/w warunków nastąpi na podstawie przedłożonych 

do oferty oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie VI 

Specyfikacji. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana 

wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

4. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w 

ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty 

zawierające: 

a. komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów, 

b. wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, 

c. oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali czynności związanych z 

przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba 

że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.  

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu , że będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia  

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Jeżeli wyznaczono pełnomocnika to należy załączyć 

pełnomocnictwo określające jego zakres. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców występujących 

wspólnie Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty : 

 

Ofertę Wykonawca składa na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.  

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty : 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, stanowiące 

załącznik nr 3 do specyfikacji. Oświadczenie to powinno być złożone w oryginale. 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 4  do specyfikacji 

(oświadczenie to powinno być złożone w oryginale) oraz 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, wystawionego nie wcześniej 



  ZP-400 

5/6 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (wymienione powyżej jako załącznik nr 4).  

3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

Wykaz składa się według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do specyfikacji 

4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, oświadczenie o spełnianiu 

warunków z art. 22 ust. 1 ustawy składa co najmniej jeden z tych wykonawców w imieniu 

swoim i pozostałych wykonawców.  Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia, określone w  ust. 2 i ust. 3  składa każdy z Wykonawców składających 

wspólną ofertę. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów to 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązania (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

6. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia pełnomocnictwa  dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

konieczne jest złożenie pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez 

wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów i oświadczeń o których mowa 

w pkt 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.  Dokument, o którym mowa w pkt 8 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, 

zastępuje się je  dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Regulację 

zawartą w kt 9 stosuje się odpowiednio 

 

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

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

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.  

12. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej stronie składanego dokumentu, 

chyba że ze specyfikacji wynika, że dokument powinien zostać złożony w oryginale. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz 
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w przypadku podmiotów, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub te podmioty.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, w przypadku gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej 

prawdziwości. 

14.  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

 
 

                                                                                                

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony  X                  Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            

Licytacja elektroniczna       

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

Liczba wykonawców •••   

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert*** 

 

Najniższa X  

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

Kryteria 

1. CENA  

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie 

X 

      

      

      

      

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 

   tak    adres strony, na której będzie prowadzona:                                               nie X 
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*** Można nie wypełniać pkt IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.  

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli  

dotyczy): www.sarr.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się 

wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli 

dotyczy): 

Nie dotyczy 

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Nie dotyczy 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): 

Data:  22/01/2014   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 08:30 

Miejsce: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz 

IV.3.5) Termin związania ofertą 

Do: ••/••/•••• (dd/mm/rrrr) 

lub  

okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 

(jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

                                                                                                

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień 

(jeżeli dotyczy): 
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IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): 

etap nr                                                 czas trwania etapu 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,  

zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?                         tak      nie     

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

Data:  ••/••/••••   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:       

Miejsce: 

                                                                                           

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

                                                                                      

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  

(jeżeli dotyczy): 

Niniejsze zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 135 602,62 PLN co 

stanowi 42,5% wartości projektu w ramach projektu „Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

przyjaznym i nowoczesnym miejscem wsparcia dla przedsiębiorców sektora MSP” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


