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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Część I – Nazwa i adres Zamawiającego 
Zamawiający: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
tel. 0-22   57 94 100, fax.  0-22  57 94 170 
Adres zamawiającego: 02- 026  Warszawa ul. Raszyńska 8/10 

REGON: 012062049:    NIP 522-000-65-27:   Adres internetowy: http//bip.oeiizk.waw.pl 
Godziny pracy – 8.00 - 16.00 
 
Część II – Tryb zamówienia 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Podstawa prawna – Art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm. ), 
przepisy wykonawcze w/w ustawy, oraz SIWZ.  
 
Część III – Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: podzespołów, sprzętu komputerowego i oprogramowania 
o konfiguracji i parametrach technicznych określonych odpowiednio w opisie przedmiotu 
zamówienia SIWZ, wraz instalacją i uruchomieniem. Postępowanie prowadzone jest w podziale 
na dwa zadania, z których kaŜde oceniane będzie oddzielnie. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie pierwsze. 
1. Zestaw Komputerowy 15 sztuk  
Charakterystyka komputera: 
Płyta główna: 

Chipset ze zintegrowaną grafiką min 128MB –  korzystającą z zainstalowanej w systemie 
pamięci RAM, wspierający sprzętowo Direct X 9.0 z obsługą sterowników WDDM, 
wspierający sprzętowo Pixel Shader 2.0 oraz posiadający 32 bitową paletę kolorów; 
zintegrowana z płytą karta dźwiękowa 8-kanałowa; zintegrowana z płytą karta sieciowa 
FastEthernet 10/100/1000 (full duplex); 2 gniazda na moduły pamięci; złącze IDE ATA 
x1; SATAII x4, FDDx1; PCI-Express x 16; 2 x PCI; 4 x USB (kontroler USB 
zintegrowany z płytą główną; 4 porty USB wyprowadzone w tylnej części obudowy i 2 
wyprowadzone z przodu obudowy) 

Procesor: 
klasy x86 umoŜliwiający osiągnięcie wyniku co najmniej 6000 CPU score w Benchmarku 
PCMark05 

Pamięć RAM: 
4096MB (2 x 2048MB) 

Napęd DVD: 
DVD-R/RW +/- DL S-ATA (z oprogramowaniem w jęz. polskim do odtwarzania  
i zapisywania filmów DVD oraz do nagrywania płyt CD/DVD działające pod MS 
Windows XP/Vista) 

Dysk twardy: 
250GB  SATA300  7200rpm, cache 16MB 

Obudowa: 
ATX z zasilaczem 400W PFC; Złącza: 1xPCI-Express, 2xS-ATA; termiczna kontrola 
obrotów wentylatora; posiadający filtry: przeciwprzepięciowe; przeciwzwarciowe; 
przeciwprzeciąŜeniowe. Certyfikat bezpieczeństwa: CE 
wyprowadzone z przodu obudowy podłączone wyjścia: 2 xUSB + Audio /Mikrofon 
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Klawiatura: 
WIN PS/2 kolor: czarny/srebrny 

Mysz: 
PS/2 / USB, optyczna 3 przyciski 1 rolka (sensor optyczny 800dpi) 

KOMPUTERY BEZ SYSTEMU OPERACYJNEGO 
Nie zaplombowane – z gwarancją na poszczególne podzespoły min. 24 miesiące. 
 
2. Monitor LCD 19”:   38 sztuk 

Rzeczywista przekątna ekranu 18,5”; rozdzielczość 1440x900; kontrast (dynamiczny) 
5000:1;  czas reakcji matrycy 5ms; Jasność 300cd/m2; spełniający normy: CE, TCO 2003;  

 
3. Monitor LCD 22”:   2 sztuki 

Rzeczywista przekątna ekranu 21,5”; rozdzielczość 1920x1080; kontrast (dynamiczny) 
10000:1;  czas reakcji matrycy 5ms; Jasność 300cd/m2; spełniający normy: CE, TCO 
2003;  

 
4. Notebook:   1 sztuka 

Matryca 13,3”; dwurdzeniowy procesor 2.2GHz, Pamięć RAM 3048MB DDR2; HDD 
320GB SATA; Karta graficzna korzystającą  z  zainstalowanej w systemie pamięci RAM; 
Napęd: DVD-RW +/-DL; bluetooth; IEEE1394; 1x RJ-11; 1x RJ-45; 1x S-Video; 1x wej. 
mikrofonu; 1x wyj. słuchawek; 1x wyj. D-Sub; 3xUSB 2.0; Karta sieciowa: 10/100 Mbit/s, 
karta bezprzewodowa Wireless LAN 802.11b/g; Czytnik kart pamięci; zintegrowana 
kamera internetowa; waga do 2 kg; 

 
5. Przełącznik KVM 2-port.:  3 sztuki 

2-portowy przełącznik KVM PS/2 wraz z kompletem przewodów; zasilanie przełącznika 
poprzez zewnętrzny zasilacz; 

 
6. Przełącznik KVM 4-port.:  1 sztuka 

4-portowy przełącznik KVM PS/2 wraz z kompletem przewodów; zasilanie przełącznika 
poprzez zewnętrzny zasilacz; 

 
7. Pendrive:   2 sztuki 

Pojemność 32GB; PnP; USB 2.0/Kompatybilne1.1; 
 
8. Dysk Zewnętrzny 2,5”:  3 sztuki 

Dysk 2.5” w obudowie, Pojemność: 320GB.; 8MB cache;  PnP;USB 
2.0/Kompatybilne1.1; Kabel USB; 
 
9. Dysk Zewnętrzny 3,5”:  1 sztuka 

Dysk 3,5” w obudowie, Pojemność 500GB; USB 2.0/Kompatybilne1.1; Kabel USB; 
 
10. Nagrywarka DVD:  8 sztuk 

DVD-R/RW +/- DL LightScribe SATA; 
 
11. Nagrywarka DVD slim: 1 sztuka 

Nagrywarka typu slim dedykowana do laptopa Aristo Prestige 1700, interfejs: SATA, 
Szybkość zapisu DVD+/-R x8; 

 
12. Prezenter:   4 sztuki 

Bezprzewodowy pilot do prezentacji działający w paśmie 2,4GHz; zasięg działania 
prezentera do 15 metrów, wbudowane elementy do sterowania pokazem slajdów; 
zintegrowany wskaźnik laserowy; 
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13. Mysz Komputerowa:  30 sztuk 
Mysz optyczna z rolką, typ złącza: USB lub PS/2, rozdzielczość 800dpi, liczba 

przycisków: 3; 
 
14. Mysz Komputerowa Mini: 5 sztuk 

Mysz optyczna typu Mini z rolką, typ złącza: USB, rozdzielczość 1000dpi, liczba 
przycisków: 3; 
 
15. Karta Sieciowa WiFi: 4 sztuki 

Karta sieciowa WiFi na złączu PCI, obsługiwane typy sieci: IEEE 802.11b/g, 
Zabezpieczenia transmisji Wi-Fi: WEP, WPA 

 
16. Router Wifi:   2 sztuki 

Bezprzewodowy punkt dostępowy, obsługiwane typy sieci: IEEE 802.11b/g, 
Zabezpieczenia transmisji Wi-Fi: WEP, 802.1x (Radius), WPA, WPA2. 

 
17. Zasilacz ATX:  3 sztuki 

ATX wersja 2.2V, 400W PFC; Złącza: 1xPCI-Express, 2xS-ATA; termiczna kontrola 
obrotów wentylatora; posiadający filtry: przeciwprzepięciowe; przeciwzwarciowe; 
przeciwprzeciaŜeniowe,  

 
18. Oprogramowanie graficzne: 1 sztuka 

Uaktualnienie posiadanego oprogramowania Adobe CS2 Premium PL WIN (Kod 
produktu: CSP20PLWIP) do wersji CS4 Design Premium PL Win 
 

19. Oprogramowanie graficzne: 1 sztuka 
Oprogramowanie Selteco Full Suite w wersji polskiej lub równowaŜne tj. mające równą 
bądź wyŜszą funkcjonalność od wskazanego nazwą w polskiej wersji językowej. 

 
Zadanie drugie. 
1.  Serwer – 2 sztuki  
Charakterystyka serwera: 
Płyta główna: 

Dwuprocesorowa, serwerowa płyta z chipsetem producenta procesora z funkcją zdalnego 
zarządzanie poprzez zintegrowany LAN (na płycie) oraz z funkcją monitorowania sprzętu; 
liczba banków pamięci – 8 sztuk; sloty rozszerzeń: PCI 32-bit/33MHz - 1 szt., PCI-Ex4 -  
2 szt., PCI-Ex8 - 2 szt.; Zintegrowany kontroler SATA II (6xSATA); zintegrowane karty 
sieciowe Ethernet 10/100/1000 (2 szt.). Zintegrowana karta graficzna. Porty zewnętrzne 
(minimum) 4xUSB 2.0 (2 porty z przodu, 2 porty tył). 

Procesor: 
Czterordzeniowy, zgodny z architekturą x86, wykonujący 64-bitowe instrukcje z 
wynikiem wydajności SPECint(R)_rate_base2006  równym/większym 64.  

Pamięć RAM: 
4096MB 1066MHz DDR3 ECC-R 

Napęd DVD: 
DVD-R/RW w obudowie serwera 

Dysk twardy: 
2x320GB SATA RAID Edition 

Kontroler RAID:  
4 kanałowy kontroler SAS/SATA RAID 0,1,10 
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Obudowa: 
Wolnostojąca/ przystosowana do pracy w szafie rack 19” maks. wysokość 6U. Kieszenie 
do napędów (zewnętrzne) 5,25” – 2 sztuki, zatoki beznarzędziowe 3,5” – 6 sztuk.  

Zasilacz: 
Jeden zasilacz min. 600W 

Peryferia: 
Mysz USB zgodna z Windows 
Klawiatura  USB zgodna z Windows 

Moduł zarządzania: 
zarządzanie serwerami poprzez niezaleŜną kartę sieciowa .  
Wymagane funkcjonalności:   

-dostęp do serwera z dowolnej przeglądarki webowej - połączenie szyfrowane  HTTPS  
-zdalne włącz/wyłącz/reset serwera  
-zdalne monitorowanie wszystkich sensorów odpowiedzialnych za poprawną pracę 
płyty głównej  
-zdalne zbieranie informacji o FRU (Field Replaceable Units )  
-zdalne przejecie konsoli dowolnego systemu operacyjnego zainstalowanego na danym 
serwerze  
-zdalna zmiana parametrów :BIOS'u, setup'u dowolnych kontrolerów zainstalowanych 
w serwerze ( kontroler macierzowy, HBA )   
-zdalne mapowanie wirtualnych napędów  

Wspierane systemy operacyjne: 
Microsoft Windows Server 2008 z Hyper-V (32Bit & 64 Bit) 
Microsoft Windows Server 2003 R2; SP2 (32Bit & 64Bit) 
Microsoft Windows Small Business Server 2003 R 2 (32Bit & 64Bit) 
SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1 (32Bit & 64 Bit) 
SuSE Linux Enterprise Server 10 (32Bit & 64 Bit) 

Certyfikaty: 
Certyfikat Designed for Microsoft Windows Server 2008 x64 
Certyfikat Designed for Microsoft Windows Server 2008 x86 
Certyfikat Designed for Microsoft Windows Server 2003 x64 
Certyfikat Designed for Microsoft Windows Server 2003 x86 
Certyfikat ISO 9001 dla producenta serwera 
Certyfikat ISO 9001 dla wykonawcy usług serwisowych serwera 
Deklaracja producenta serwera potwierdzająca spełnianie norm CE przez dostarczony 

serwer 
Wymagania dodatkowe: 

Oprogramowanie do zarządzania serwerem w języku polskim. 
Gwarancja: 

3 lata gwarancji door-2-door 
 
2. Konsola do zarządzania serwerami – 1 sztuka 

Konsola do zarządzania serwerami wymienionymi w punkcie 1 SIWZ (LCD do 15”) 
Gwarancja: 

3 lata gwarancji door-2-door 
 
3. Streamer – 1 sztuka 

Typ napędu: LTO3 – 400/800GB; interfejs: SAS; taśma czyszcząca LTO (1 szt.); taśma 
danych LTO3 400/800GB (5 szt.) 

Gwarancja: 
3 lata gwarancji door-2-door 
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Dostarczony sprzęt musi: /dotyczy obu zadań/ 
1. posiadać parametry nie gorsze niŜ wymienione powyŜej; 
2. być fabrycznie nowy ( tj. nieuŜywany, nieregenerowany, nienaprawiany, nierefabrykowany);  
w opakowaniu fabrycznym;  
3. być wolny od wad technicznych i prawnych, odpowiadać wszelkim normom jakościowym 
ustanowionym właściwymi przepisami prawa; 
4 posiadać gwarancję na okres 24 miesięcy licząc od dnia następnego po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego, chyba, Ŝe producent sprzętu przewiduje dłuŜszy 
okres gwarancji z wyjątkiem zadania nr 2 gdzie Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji 
door-2-door. 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia: 
Wspólny słownik zamówień CPV:  
30236000-2; 30213300-8; 30231300-0; 30233150-7; 48322000-1; 48820000-2. 
 
Część IV – Termin wykonania zamówienia 
Wykonanie zamówienia ustala się na 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Część V – Warunki płatności 
Płatność za zrealizowaną dostawę dokonana będzie przelewem na wskazany rachunek 
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 
 
Część VI -  Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
Część VII – Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cenę ofertową stanowi łączna kwota wynagrodzenia podana liczbowo i słownie, w wartości 
netto/brutto, na formularzu oferty /załącznik nr 1/. 
2. Cena dostawy podana w ofercie jest ceną ostateczną, obejmuje całość zamówienia, wszelkie 
koszty i składniki związane z realizacją umowy łącznie z dostawą /wniesieniem/ przedmiotu 
zamówienia do dwóch siedzib OEIiZK w Warszawie, instalacją sprzętu komputerowego wraz 
z uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie brutto oferty. 
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofertowym oraz ostateczną cenę oferty 
naleŜy podać w złotych polskich, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, 
powiększone o naleŜny podatek VAT. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym 
końcówkę niŜszą 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 gr i wyŜsze zaokrągla się do 1 grosza. 
5. Ceny określone przez Wykonawców w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy /Wykonawcom/, który zaoferuje najniŜszą 
cenę brutto za całość zamówienia w obrębie zadania. 
 
Część VIII – Warunki udziału w post ępowaniu oraz sposób dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  
w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1,2 Ustawy Pzp, tj.:  
� posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
� posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, 

a takŜe osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
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innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; 

� znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
� nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
� akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeŜeń. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia. 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”. 
Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki 
Wykonawca spełnił. 
 
Część IX – Opis sposobu przygotowania ofert . 
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na kaŜde z zadań. 
2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę na formularzu oferty /załącznik nr 1 do SIWZ/, ściśle według postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Wykonawca, ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszej dokumentacji, 
przedstawia w formie pisemnej, języku polskim, pod rygorem niewaŜności. 

4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia winni ustanowić 
pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Wykonawca winien zastrzec, nie później niŜ w terminie składania ofert, informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeŜeli taka wystąpi w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 

6. Wszystkie zmiany i poprawki naniesione przez Wykonawcę na ofertę i załączniki po ich 
opracowaniu winny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę /y/ 
podpisujące ofertę, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań  
w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami  
i dokumentami składającymi się na ofertę były ponumerowane, parafowane oraz trwale 
połączone. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 
niezaleŜnie od wyniku postępowania, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
Część X – Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
Oferta winna zawierać: dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, jak równieŜ 
dokumenty i oświadczenia spełniające warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 
• Wypełniony formularz oferty /załącznik nr 1 do SIWZ/; 
• Wypełniony formularz cenowy /załącznik nr 2 do SIWZ/; 
• Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp /załącznik nr 3 do 
SIWZ/; 

• Wypełniony formularz weryfikacji oferowanego sprzętu /załącznik nr 5 do SIWZ/;  
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• Aktualny wypis /odpis/ z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie – 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego 
rejestru kaŜdego ze wspólników), wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, z którego musi wynikać, iŜ Wykonawca prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie będącym przedmiotem postępowania; 

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, 
konsorcjum) kaŜdy z Wykonawców oddzielnie, musi udokumentować, Ŝe nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24 ustawy Pzp; 

• Pełnomocnictwo w formie oryginału, lub notarialnie poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie 
podpisana przez pełnomocnika. Dotyczy to równieŜ przypadków składania ofert przez 
podmioty występujące wspólnie, tj. (spółki cywilne, konsorcja). Z powyŜszego dokumentu 
powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 

 
Wszystkie wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę /y/ uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie prawnym - zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS albo w ewidencji 
działalności gospodarczej, lub osobę upowaŜnioną przez te osoby. 
Ocena spełnienia warunków będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności 
złoŜonych dokumentów i oświadczeń według zasady „spełnia / nie spełnia”. 
 
Część XI – Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia lub dokumenty Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub za pomocą faksu z wyłączeniem oferty, wniesienia i rozstrzygnięcia protestu, dla 
których wymagana jest forma pisemna. 

2. W przypadku przekazania informacji za pomocą faksu, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu uwaŜa się za złoŜoną w terminie, jeŜeli jej treść 
dotarła do adresata przed upływem terminu, w godzinach pracy Zamawiającego,  
tj. 8:00 – 16:00, oraz została bezzwłocznie potwierdzona pisemnie (faxem). 

4. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, natomiast Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 
6 dni przed terminem składania ofert. 

5. Zamawiający nie udziela Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, moŜe 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,  

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Włodzimierz Kobus tel. (22) 57 94 146, fax (22) 57 94 100 - sprawy proceduralne, 
Marcin Kozłowski   tel. (22) 57 94 198 - sprawy techniczne. 

Część XII – Sposób składania ofert 
1. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, o treści odpowiadającej treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, naleŜy złoŜyć przed upływem ostatecznego terminu 
składania ofert. 

2. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób zabezpieczający jej 
nienaruszalność oraz gwarantujący zachowanie w poufności jej treści do terminu otwarcia 
ofert. 

3. Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:  
 
Nazwa i adres Wykonawcy, oraz –  
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Ośrodek Edukacji Informatycznej  
i Zastosowań Komputerów  

ul. Raszyńska 8/10,   02-026 Warszawa 
Oferta w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 

podzespołów, sprzętu komputerowego i oprogramowania 
Nie otwierać przed dniem 21.08.2009 godz. 10.15 

 
4. Skutki prawne nieprawidłowego opakowania i oznakowania oferty ponosi Wykonawca. 

Ujawnienie treści oferty przed terminem składania ofert będące wynikiem jej 
nieprawidłowego oznakowania spowoduje odrzucenie oferty. 

 
Część XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Miejsce i termin składania ofert: 
1. Oferty moŜna składać w siedzibie Zamawiającego pok. 307 /sekretariat/ w terminie do dnia 

21.08.2009 r. do godziny 10:00. 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
3. Wykonawca moŜe Ŝądać potwierdzenia złoŜenia oferty na przedłoŜonym przez siebie 

dokumencie.  
4. Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego pok. 304, w dniu 21.08.2009 r. o godz. 

10:15. 
2) Otwarcie ofert jest jawne. 
 
Część XIV – Termin zwi ązania ofertą 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
Część XV – Informacje dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy 
Zamawiający, nie wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, wniesienia 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
Część XVI – Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert 
1. Oceny ofert będzie dokonywała osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego.  
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dwa zadania, z których kaŜde będzie 

oceniane oddzielnie. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
5. Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złoŜonych ofert,  
6. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak równieŜ 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. 

7. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zostanie dokonana 
ocena ofert na podstawie jedynego kryterium, jakie stanowi cena: waga 100%, podanej 
przez Wykonawcę kwoty zamówienia powiększonej o naleŜny podatek VAT. 
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8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 

9. Cena przedstawiona w ofercie jest ceną ostateczną, wyraŜoną w złotych polskich, zawiera 
wszelkie koszty niezbędne przy realizacji zamówienia, podatek VAT jak równieŜ uwzględnia 
ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu 
oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jednocześnie umieszczając informacje, o 
których mowa na własnej stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie 
dostępnym. 

11. Wybranemu Wykonawcy, po upływie terminu na protest, Zamawiający wskaŜe termin  
i miejsce podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Część XVII – Istotne postanowienia umowy 
Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodną ze wzorem.  
 
Część XVIII - Środki ochrony prawnej 
Wykonawcy, którego interes prawny w toku postępowania o udzielenie zamówienia doznał lub 
mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 
Załączniki 
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
załącznik nr 1 – formularz oferty; 
załącznik nr 2 – formularz cenowy; 
załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1,2; 
załącznik nr 4 – wzór umowy; 
Załącznik nr 5 – formularz weryfikacji sprzętu. 
 
 
 

Zatwierdzam 
 
 
 
 
 

Data zatwierdzenia: 13.08.2009 r. 


