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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
14-08-2018

Termin składania ofert
22-08-2018

Numer ogłoszenia
1131275

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
do godziny 12:00 Kancelarii (II piętro, pokój nr 201) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Newelska 6 w Warszawie
Kopertę należy zaadresować wg wzoru: „F1-208-07/18 ” Instytut Badań Systemowych PAN ul. Newelska 6 01 –
447 Warszawa NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.08.2018 R. GODZ. 12.15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
223810247

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
a. Część 1: dostawa monitorów komputerowych na potrzeby IBS PAN: Monitor typu G (od 0 do 7 sztuk), Monitor
typu K (od 1 do 13 sztuk)
b. Część 2: dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby IBS PAN: Komputer typu A (8 sztuk), Komputer typu
H (10 sztuk)
c. Część 3: dostawa komputera przenośnego wraz z akcesoriami na potrzeby IBS PAN: Komputer typu B (1
sztuka), Dysk przenośny typu D (4 sztuki)
d. Część 4: dostawa oprogramowania na potrzeby IBS PAN: Oprogramowanie typu C (19 sztuk)
e. Część 5: dostawa specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zespołu ds. Digitalizacji IBS PAN:
Oprogramowanie typu F (5 sztuk), Oprogramowanie typu H (3 sztuki), Licencja typu I (1 sztuka)

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1131275
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Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
wyposażenie w sprzęt umożliwiający prace związane z projektem POPC.02.03.01-00-0029/17 Otwarte Zasoby w
Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych OZwRCIN

Przedmiot zamówienia
Część pierwsza:
dostawa monitorów komputerowych na potrzeby IBS PAN: Monitor typu G (od 0 do 7 sztuk), Monitor typu K (od
1 do 13 sztuk)
Część druga:
dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby IBS PAN: Komputer typu A (8 sztuk), Komputer typu H (10
sztuk)
Część trzecia:
dostawa komputera przenośnego wraz z akcesoriami na potrzeby IBS PAN: Komputer typu B (1 sztuka), Dysk
przenośny typu D (4 sztuki)
Część czwarta:
dostawa oprogramowania na potrzeby IBS PAN: Oprogramowanie typu C (19 sztuk)
Część piąta:
dostawa specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zespołu ds. Digitalizacji IBS PAN: Oprogramowanie typu
F (5 sztuk), Oprogramowanie typu H (3 sztuki), Licencja typu I (1 sztuka)
Wykonawca zobowiązuje się, by dostarczane komputery osobiste w ramach przedmiotu umowy były:
1) fabrycznie nowe i wolne od wad, nie obciążone prawami na rzecz osób trzecich;
2) kompletne, aby do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup
dodatkowych elementów i akcesoriów;
3) pozbawione wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do
urządzeń i ich serwisowanie pracownikom Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych;
4) oprogramowanie powinno być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności.

Kod CPV
30213000-5

Nazwa kodu CPV
Komputery osobiste

Harmonogram realizacji zamówienia
maksymalnie 30 dni o daty podpisania umowy

Załączniki
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1131275
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Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy
zamawiający nie przewiduje zmian umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–
22 i art. 24 ust. 5 pkt 1,
pkt 3 i pkt 8 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku
stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.

Zamówienia uzupełniające
brak

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1131275
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1. Dotyczy części 1-3: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów (dla każdej części osobno) w kryteriach:
1) Cena brutto oferty (C) – 60% (max. 60 pkt.);
2) Okres gwarancji (OG) – 40% (max. 40 pkt.);
RAZEM – 100% (100 pkt).
2. Dotyczy części 4-5: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów (dla każdej części osobno) w kryteriach:
1. Cena brutto oferty (C) – 60% (max. 60 pkt.);
2. Termin realizacji (TR) – 40% (max. 40 pkt.);
RAZEM – 100% (100 pkt).
3. Dotyczy część 1-3: Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana
zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Cena brutto oferty (C):
najniższa cena brutto
Wartość punktowa oferty = ------------------------------------------ x 60
cena brutto badanej oferty
W przypadku części 1 w kryterium oceny przez pojęcie ceny części rozumiemy sumą cen brutto „Monitora typu G
(1 sztuka)” oraz „Monitora typu K (1 sztuka)”, w pozostałych częściach jest to całkowita cena brutto części.
2) Okres gwarancji (OG) podany w miesiącach:
okres gwarancji badanej oferty
Wartość punktowa oferty = ------------------------------------------ x 40
najdłuższy okres gwarancji
Uwagi:
a) Zamawiający wymaga, by okres gwarancji na zasadach określonych
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wynosił nie mniej niż 24 miesięcy i nie więcej niż 36
miesięcy;
b) w przypadku wpisania w ofercie okresu gwarancji mniej niż 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona;
c) w przypadku wpisania w ofercie okresu gwarancji więcej niż 36 miesięcy, Zamawiający do wykonania obliczenia
punktacji przyjmie wartość 36;
d) w przypadku nie wpisania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 24
miesięcy;
e) w przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podanym przez Wykonawcę w formularzu oferty
wyrażonym słownie oraz cyfrowo,
za prawidłową Zamawiający uzna wartość (okres gwarancji) wyrażoną słownie.

4. Dotyczy część 4-5: Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana
zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Cena brutto oferty (C):
najniższa cena brutto
Wartość punktowa oferty = ------------------------------------------ x 60
cena brutto badanej oferty
2) Termin Realizacji (TR) podany w dniach:
Termin realizacji w dniach (TR) Ocena złożonej oferty
0-14 40,00
15-30 0,00
Uwagi:
f) Zamawiający wymaga, by termin realizacji na zasadach określonych
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wynosił nie więcej niż 30 dni;
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1131275
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g) w przypadku wpisania w ofercie terminu realizacji więcej niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona;
h) w przypadku nie wpisania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 30 dni;
i) w przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podanym przez Wykonawcę w formularzu oferty
wyrażonym słownie oraz cyfrowo,
za prawidłową Zamawiający uzna wartość (okres gwarancji) wyrażoną słownie.
5. Dotyczy części 1-3: Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + OG
6. Dotyczy części 4-5: Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + TR
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru,
do wykluczenia go z postępowania.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w Rozdziale VI a ust. 1 pkt 2 powyżej;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1131275
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8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz.1541 z późn. zm.);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

Adres
Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
22 5228100

Fax
22 6293997

NIP
5250008867

Tytuł projektu
Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Numer projektu
POPC.02.03.01-00-0029/17-00
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Inne źródła finansowania
beneficjent Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, NIP
5250008608. Adres strony z materiałami przetargowymi w tym SIWZem:
http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/komputery_2018-87

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1131275

7/7

