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Ogłoszenie

Numer

2022-21256-128757

Id

128757

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.09.02.01-12-0695/19 - Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy

Tytuł

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby 
realizacji projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach opisanych w § 8 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-10-01
1. Zapytanie ofertowe
2. załączniki 1-3 edytowalne
3. zał. 4 Formularz Techniczny
4. zał. 5 projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-10-01

Data ostatniej zmiany

2022-10-01

Termin składania ofert

2022-10-10 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-10
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w 
Pałecznicy. 
Św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
NIP: 6591176112

Osoby do kontaktu

Justyna  Hałat-Kołodziej 
tel.: 530789759
e-mail: pwdpalecznica@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozszerzenie 
Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz drobnej elektroniki i 
akcesoriów komputerowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”. Dostawa obejmuje:
1)�laptopy wraz z pakietem biurowym – 16 sztuk,
2)�laptop wraz z pakietem biurowym oraz programem antywirusowym – 1 sztuka,
3)�tablet graficzny wraz z oprogramowaniem do podstaw grafiki z licencją na wiele stanowisk 
– 16 sztuk
4)�monitor interaktywny 86 cali – 1 zestaw,
5)�mysz bezprzewodowa do laptopa – 17 sztuk,
6)�torba na laptop – 17 sztuk,
7)�etui na tablet – 16 sztuk.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, montaż i uruchomienie każdego sprzętu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 (Formularz Techniczny).

Okres gwarancji

24

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne
30213200-7 Komputer tablet
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
30237200-1 Akcesoria komputerowe
30237270-2 Torby na komputery przenośne
32322000-6 Urządzenia multimedialne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

proszowicki

Gmina

Pałecznica

Miejscowość

Pałecznica

Harmonogram
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Etap 1

Koniec realizacji

2022-10-30

Opis

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba PWD, ul. Strażacka 5/1, 32-109 Pałecznica

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Warunki udziału w postępowaniu:
1.�Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i 
doświadczenie do wykonania zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny 
i kadrowy.
Zamawiający w zakresie ogólnym uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca złoży w 
ofercie podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 
zapytania. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: 
spełnia/nie spełnia.
IV.�Podstawy do wykluczenia z postępowania:
1.�Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z 
zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ RPO; 
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c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.�Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835):
a)�wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b)�wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c)�wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.
3.�Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  z postępowania, jeżeli wykonawca 
złoży podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 
do zapytania. Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi na 
podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
4.�Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć aktualny 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert – lub wskazać w formularzu oferty dostępność ww. 
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych; w takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę dokumenty.
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załącznik nr 1 (Formularz ofertowy) 
oraz nr 1a (Formularz cenowy) do niniejszego zapytania ofertowego.
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem, stanowiącym 
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załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
b)�Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 
do niniejszego zapytania.
c)�Wypełniony Formularz Techniczny, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
d)�Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
(KRS, CEIDG) – chyba, że wykonawca wskaże w formularzu oferty dostępność ww. dokumentów w 
ogólnodostępnych bazach danych.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena brutto za wykonanie całości zamówienia - 70%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

okres rękojmi i gwarancji jakości na laptopy, tablety i monitor - 30%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-10-01 - data opublikowania
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-> 2022-10-10 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-10-30 - Etap1 (koniec): Dostawa / Sprzęt IT / Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na 
potrzeby realizacji projektu pn. „Rozszerzenie Placówk... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Sprzęt IT / Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na 
potrzeby realizacji projektu pn. „Rozszerzenie Placówk...


