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Łódź, dnia 05.05.2017 
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 

SOCJOTERAPII "SOS' NR 1 
91-087 Łódź , NIP 7271890618, REGON 470639318. 

 
W związku z realizacją projektu „Projekt "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kieruje do 
Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do składania oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na 
realizację zakupu sprzętu komputerowego, serwera i multimediów. 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "SOS" NR 1, kod 91-087, NIP 7271890618, 
REGON 470639318.  
 

II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  
Zamawiający zgodnie z art. 3 ustawy Pzp nie stosuje przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z 
zachowaniem zasady konkurencyjności. Zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania 
zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki oraz na stronie 
www.mossos1.swiata.pl oraz w zakładce ogłoszenia i na stronie 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
  
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i oprogramowania dla wychowanków 
Gimnazjum nr 54 przy MOS "SOS" nr 1 Łodzi. 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

lp nazwa ilość sztuk Wspólny Słownik Zamówień CPV:

1 Komputer Przenośny typu notebook 20 30313100-6  Komputery przenośne

2 Serwer 1 48820000- 2 Serwer

3 Zasilacz UPS 1 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

4 Oprogramowanie antywirusowe 30

48760000-3

Pakiet oprogramowania do ochrony 

antywirusowej

5 Oprogramowanie Microsoft Office 30

48000000-8

Pakiet oprogramowania i systemy 

informatyczne

6 Tablica Interaktywna 3

30195200-4

Tablice do elektronicznego kopiowania lub 

akcesoria

7 Drukarka 3D 1

30232100-5

Drukarki plotery

8 Wizualizer 1

32322000-6

Urządzenia multimedialne

9 Kontroler WiFi 1

30230000-0

Sprzęt związany z komputerami

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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a) Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości 
i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ i Ogłoszeniu 
o zamówieniu włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane 
jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez Zamawiającego. 
b) Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich 
instrukcji, formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
c) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną, bądź na obie części 
postępowania. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie 
pisemnej - pod rygorem nieważności. 
d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem 
swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada 
i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, 
niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej. Jedynie 
w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli ofertę 
nie podlegającą odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych 
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 
oferty. 
e) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
f) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Kodeksu cywilnego. 
 
1 ZAMAWIAJĄCY 
Zamawiającym jest: 
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
SOCJOTERAPII "SOS" NR 1 
91-087 Łódź , NIP 7271890618, REGON 470639318. 
 
2 TYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na zasadach przewidzianych dla wartości 
zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i oprogramowania dla wychowanków 

Gimnazjum nr 54 przy MOS "SOS" nr 1 Łodzi. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr.1 do niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) – 
określone zgodnie ze wskazaniem w pkt 1. Warunki płatności oraz pozostałe warunki 
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realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ. 
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz warunków SIWZ. 

3. Podane w załączniku nr.1 do SIWZ parametry techniczne są wymaganiami 

minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami 

minimalnymi lub wyższymi. 
4. Wykonawca w formularzu cenowym – formularz nr 1 zobowiązany jest wskazać model i 
cenę oferowanego urządzenia. 
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych 
niż opisane w SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane 
są wskazania określonego typu sprzętu oznacza to, że Zamawiający wymaga, 
aby oferowany sprzęt wykonany był pod względem jakościowym, technicznym 
i funkcjonalnym, w taki sposób jak przykładowe (wzorcowe) typy sprzętu wskazane w 
SIWZ. Wszelkie wskazania określonego typu sprzętu należy traktować jako przykładowe 
i pomocnicze. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez 
niego sprzęt komputerowy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających techniczne i funkcjonalne rozwiązania 
równoważne, ale tylko wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca zaproponuje produkty, 
którego wszystkie parametry techniczne będą takie same lub lepsze jak wskazane 
przez Zamawiającego w SIWZ. Brak takiej zgodności oznacza, że proponowany sprzęt 
nie spełnia określonych wymagań Zamawiającego. Pod względem formalnoprawnym 
jest to niezgodność oferty z treścią SIWZ, co zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp 
skutkuje obowiązkiem odrzucenia oferty. 
6. Zastosowanie urządzeń lub materiałów nierównoważnych spowoduje odrzucenie 
oferty. 
7. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny 
od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, nie starszy niż sześć miesięcy 
od daty produkcji sprzętu. 
8. Dostarczony sprzęt komputerowy będzie posiadał oznakowanie CE. 
9. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną 
przez producentów.  
10. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru przedmiotu umowy zostały określone 
we wzorze umowy. 
11. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści wszelkiej dokumentacji 
oraz specyfikacjach, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego 
przedmiotu wskazane Polskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający 
dopuszcza normy, metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie 
itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza 
się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych 
o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 
wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, 
użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane 
znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie 
określające jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, 
technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, 
technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i 
właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, 
materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. 
12. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego 
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i Wykonawcę protokołu odbioru dostawy po pozytywnym uruchomieniu urządzenia. 
 

4.1. Zamówienia wariantowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. 
 

4.2. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania zamówienia 
uzupełniającego. 
5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
6. PODWYKONAWCY 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części 

zamówienia podwykonawcom. 
. 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy oraz spełniają, 
na poziomie opisanym poniżej warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
dotyczące: 
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. 
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. 
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. 
d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. 
e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. 
 
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI 
SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 1 USTAWY. 
8.1. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
8.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
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terminu składania ofert. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu, 
8.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w drugim zdaniu w punkcie 
8.2.2 SIWZ, 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. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej 
niż w terminie określonym w punkcie 8.2.2 SIWZ. 
8.4. 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 kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 
9. FORMA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW 
9.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń o których 
mowa w pkt 8.1.1.. 8.1.2. oraz 8.2.1., które muszą być w formie oryginału. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę, z wyjątkiem dokumentów wskazanych w 
pkt 8.7. SIWZ, co do których Zamawiający dopuścił wersję angielskojęzyczną. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.6. kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 
10.1. Zawiadomienia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez 
Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia - 
poza ofertą wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami i wyjaśnieniami, dotyczącymi 
oświadczeń, dokumentów oraz wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, które 
należy złożyć w formie pisemnej - mogą być przekazywane w formie pisemnej, 

lub pocztą elektroniczną na adres mos_sos@wp.pl. 
10.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 
10.3. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

Joanna Kamińska, tel, 42 651-43-34, e-mail: mos_sos@wp.pl., Alicja Dobiesz: 667-966-
487 ,mos_sos@wp.pl. Robert Jaskólski 501 610673 
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10.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
10.5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
10.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.5, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 
10.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa pkt. 10.5. 
10.8. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 
10.9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców 
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 
12.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej 
wymaganiami: 
13.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną lub na więcej części 
postępowania. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie 
pisemnej - pod rygorem nieważności. 
13.2 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający żąda aby Wykonawca 
załączył do oferty dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać 
uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny 
statut spółki. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien załączyć odpowiedni dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania potwierdzający uprawnienie do reprezentacji. Wymagane 
dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby 
podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa 
powyżej do oferty należy załączyć także pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 
to musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać 
na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 
14. ZAWARTOŚĆ OFERTY 
Oferta musi zawierać: 

14.1. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem Nr 1. 
14.3. Dokument potwierdzający uprawnienia osoby/osób podpisujących ofertę do 
reprezentacji oraz Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących 
ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), 
jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 
15. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
15.1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 
15.2. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich 
samoistne rozdzielenie. 
15.3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 
opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: 
Oferta w postępowaniu na: 

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SERWERA I MULTIMEDIÓW W RAMACH 
PROJEKTU "Edukacyjne SOS" z dopiskiem nie otwierać przed 12.05.2017 do godz. 
12:00. 
15.4. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
16. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
16.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2017r. do godz. 10:00. 

16.1. Ofertę, która wpłynie do Zamawiającego po wyżej podanym terminie, Zamawiający 
niezwłocznie zwróci Wykonawcy. 
17. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 
17.1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 
17.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w rozdziale 14. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13 niniejszej SIWZ, 
a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

18.1. Cenę oferty należy podać na formularzu – Formularz Nr 1. Cena musi zawierać dane 

o podatku VAT. 

18.2. Cenę oferty stanowi wartość dostaw brutto określona w ostatniej pozycji formularza 

cenowego. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie 
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić 
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w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, 
wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić w kwocie wynagrodzenia ewentualne zmiany stawki podatku od 
towarów i usług (VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia kwoty 
wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT lub w przypadku 
uchylenia zwolnienia z podatku VAT w całym okresie obowiązywania i realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
18.5. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty stanowi cenę ryczałtową określoną w 

Formularzu nr 1. 

18.6. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniane w 
toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegało waloryzacji. 
18.7. Wszystkie wartości określone w formularzu oferty winny być wyrażone w PLN, 
liczone do dwóch miejsc po przecinku. 
19. WALUTA ZAMÓWIENIA 
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich (PLN). 
20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT. 
20.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania; 
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
20.2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i 
jego znaczeniem: 
a) cena – 90% 
b) termin realizacji zamówienia – 10% 
20.3. Sposób oceny ofert. 
Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według 
następujących zasad: 
1. Cena – 90% 
1) Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę 
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2) W zakresie kryterium oferta może uzyskać 90 punktów. 
3) Oferta z ceną najniższą otrzyma 90 pkt. 
4) Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą: 
C min 
PC = ------------- x 90 
C 
gdzie: 
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę 
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena 
C - cena z danej oferty 
2. Termin realizacji zamówienia - 10%. 
Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni 
kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Do obliczania terminu 
nie wlicza się dnia podpisania umowy. Wskazany np. 14 dniowy termin realizacji 
zamówienia kończy się z upływem 14-go dnia. Oferta nie może wskazywać terminu 
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dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin 
niezgodny z SIWZ oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Jeżeli 
Wykonawca nie wskaże w swojej ofercie terminu realizacji zamówienia Zamawiający 
przyjmie, iż wskazano 14 dniowy termin realizacji zamówienia i oceni ofertę w zakresie 
kryterium termin realizacji zamówienia, przyznając jej punkty odpowiednio dla 14 
dniowego terminu realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin 
wykonania zamówienia w postaci ilości pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie 
niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem 
punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 7,5 dnia 
skutkować będzie przyznaniem punktów jak za 8-dniowy termin. 
Za każdy dzień krótszego terminu od 14 dni oferent otrzyma 1 pkt. 
A zatem jeśli oferent zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie: 
- 14 dni – nie uzyska punktów, 
18 
- 13 dni – uzyska 1 punkt, 
- 12 dni – uzyska 2 punkty, 
- 11 dni – uzyska 3 punkty, 
- 10 dni – uzyska 4 punkty, 
- 9 dni – uzyska 5 punktów, 
- 8 dni – uzyska 6 punktów, 
- 7 dni – uzyska 7 punktów, 
Jeśli wykonawca zaznaczy w ofercie termin krótszy od 7 dni uzyska maksymalną liczbę 
punktów, tj. 7 punktów. Maksymalnie wykonawca uzyskać może 7 punktów. 
Zamawiający wskazuje, iż zdaniem Zamawiającego realny najkrótszy termin wykonania 
zamówienia wynosi 7 dni. 
Punktacja ofert odbędzie się zgodnie z formułą: 
T oferty 
Pt = ------------- x 10 
T max 
gdzie: 
Pt - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia 
Tmax - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów, tj. 7 punktów. 
T oferty - punkty uzyskane za zaoferowany termin realizacji zamówienia 
Po przeliczeniu, w zakresie kryterium „termin realizacji zamówienia” oferta może 
uzyskać maksymalnie 10 punktów oceny punktowej. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Punkty uzyskane 
w poszczególnych kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty zostaną obliczone 
w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska najwyższą sumę 
punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą. 
Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów 
przyznanych w obu kryteriach: „Cena” i „termin realizacji zamówienia” zgodnie ze 
wzorem 
P = PC + Pt 
gdzie: 
P - łączna ocena punktowa 
PC – Ocena punktowa za kryterium „cena” 
19 
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Pt – ocena punktowa za kryterium „termin realizacji zamówienia”. 
20.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. 
 
21. OTWARCIE OFERT 

21.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 12.05.2017r. o 

godzinie 12:00. 

21.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
21.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
21.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 
21.5. Informacje, o których mowa w pkt. 21.3 i 21.4, zostaną przekazane niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
22. WYJAŚNIENIA OFERTY 
22.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 
22.2. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty 
z zastrzeżeniem rozdziału 23 niniejszej SIWZ. 
23. POPRAWA W TREŚCI OFERT 
Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
24. ODRZUCENIE OFERTY 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 23 ppkt. c SIWZ; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
25. RAŻĄCO NISKA CENA 
25.1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
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przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 
oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
25.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa 
na wykonawcy. 
25.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
26. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w pkt 20 SIWZ. 
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
27. ZAWIADOMIENIA O DOKONANYM WYBORZE. 
27.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
27.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
informacje, o których mowa w pkt 27.1 również na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 
28. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją 
okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
29. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
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PUBLICZNEGO 
29.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, a także gdy 
nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
29.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93, ust. 1 ustawy. 
29.3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający 
przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych. 
29.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze 
zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia zamawiającemu stosownej 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
29.5. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu 
wypis z Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli 
dotyczy) lub odpis z KRS jeżeli dane w nim zawarte uległy zmianie od daty składania 
ofert. 
 
30. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
30.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
30.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
30.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 
30.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne 
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
30.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
30.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 
30.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
drogą elektroniczną lub faksem albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób. 
30.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
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w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 
30.9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 30.3. i 30.8. wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 
30.10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
30.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 
30.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. 
31. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
32. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
32.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym do SIWZ 
wzorze umowy. 
32.2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje 
postanowienia umowy. 
32.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
33. ZMIANY UMOWY 
1. Strony ustalają, iż przez zmiany istotne Umowy przyznające prawo do jej zmiany 
rozumieją: 
a. zmiana terminów realizacji dostaw nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu 
zamówienia, a spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego 
lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy; 
b. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, 
wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 
Prawo zmiany nie obejmuje zmiany Umowy w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług. 
c. zmiana jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym 
zmiana taka może być spowodowana: 
- niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; 
- pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 
- pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie. 
2. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) 
dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem 
zobowiązana jest złożyć drugiej stronie. 
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SPIS FORMULARZY 
Formularz Nr 1 – 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
- Załącznik nr 1, – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

- wzór umowy 

 


