Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gminny Zarząd Oświaty w Brusach
ul. Armii Krajowej 1
89-632 Brusy
TEL. (52) 395-29-20
FAX (52) 395-29-30
Adres poczty elektronicznej: gzo@brusy.pl
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na
mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy
program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji
kluczowych”” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
1) dostawę 34 komputerów przenośnych
Część II Urządzenia multimedialne
1) dostawę i montaż 7 tablic interaktywnych
2) dostawę i montaż 7 rzutników multimedialnych.
UWAGA:
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do 10 szkół z terenu gminy Brusy tj.:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach;
2) Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach;
3) Szkoła Podstawowa im. ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach;
4) Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie;
5) Szkoła Podstawowa w Męcikale;
6) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach;
7) Szkoła Podstawowa w Zalesiu;
8) Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni;
9) Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach (powstała z przekształcenia Gimnazjum w Brusach).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 1 do SIWZ
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia odrębnych faktur na poszczególne części.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz dopuszczony do
stosowania w placówkach oświatowych. Ponadto musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty,
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją
zamówienia tj. dostarczeniem, rozładunkiem, ubezpieczeniem transportu do czasu odbioru,
gwarancji jakości na dostarczony towar.
7. Termin i godzina dostawy zostaną uzgodnione przez Wykonawcę, z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem, z osobą uprawnioną do odbioru.
8. Wspólny słownik zamówień
kod CPV 48900000-7
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.
kod CPV 30213100-6
Komputery przenośne.
kod CPV 32322000-6
Urządzenia multimedialne.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub więcej części.
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11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
1) Dla części I: nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy;
2) Dla części II: nie dłuższy niż 14 dni od dnia podpisania umowy;
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,
1. Zamawiający wskazuje, że nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się wykonawcę
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności.
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie, o
którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą.
Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Wykonawca, zgodnie z art.25a ust.5 pkt 2 ustawy Pzp, który zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców przedmiotowe
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy
1) Wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ;
2) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy,
w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(propozycja - Załącznik Nr 6 do SIWZ);
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składają takie same oświadczenia jak Wykonawcy w kraju.
Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
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informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej lub nr faksu
podane przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z tym pismem.
4. Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
5. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Jacek Bruski
– Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 15.00, faks: 52 395 29 30, adres poczty elektronicznej: gzo@brusy.pl.
Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, w niniejszym postępowaniu wniesienie
wadium nie jest wymagane.
Rozdział IX. Termin związania oferta
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym,
na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z wymogami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania
czynności.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
7. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
8. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez
widocznych śladów naruszeń.
11. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.
12. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do
formularza ofertowego.
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13. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
14. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być
zaadresowana i oznaczona:
Gminny Zarząd Oświaty
ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy
„Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych”
Nie otwierać przed 06.04.2018 r. godz. 1215
15. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę przed
upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak
składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu
oferty.
16. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.
17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
18. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami
wykonawczymi), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z partnerów – winno być dołączone do oferty.
2) Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w SIWZ złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie
z zapisami zawartymi w SIWZ.
19. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później
niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą:
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z
ofertą w sposób trwały.
20. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego
(np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie
złączoną z ofertą w sposób trwały.
Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 1200 w sekretariacie Gminnego Zarządu
Oświaty w Brusach, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 1215 w Gminnym Zarządzie Oświaty
w Brusach, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi jedną cenę ryczałtową podaną w złotych polskich (PLN) za poszczególną
część przedmiotu zamówienia.
2. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia
i nie będzie podlegała zmianie.
3. Podana cena ryczałtowa powinna uwzględniać ewentualny upust oferowany przez Wykonawcę.
4. Podana cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową
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i terminową realizacją zamówienia.
5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
6. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod
rygorem odrzucenia oferty.
7. Zamawiający przyjmuje do kalkulacji i rozliczeń wynikających z zawarcia umowy o zamówienie
publiczne: PLN.
8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie
wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria
oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
A - Cena - 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „cena” wynosi 60.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:
cena najniższa
A = -------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej
Wyniki będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w górę).
B – Termin wykonania – 40%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Termin wykonania” wynosi 40
i podawany jest w dniach przy czym:
Dla Części I:
Do 14 dni – 40 pkt
Powyżej 14 dni do 21 dni - 20 pkt
Powyżej 21 do 30 dni – 0 pkt
Uwaga: Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania powyżej 30 dni zostanie odrzucona.
Dla Części II:
Do 7 dni – 40 pkt
Powyżej 7 dni do 14 dni - 0 pkt
Uwaga: Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania powyżej 14 dni zostanie odrzucona.
Ocena łączna X= A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższa liczbę punktów.
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
1) szczegółową wycenę zamówienia z podziałem na poszczególne elementy, której wartość musi
być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu ofertowym;
2) polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i do zachowania ubezpieczenia do
końca realizacji zamówienia.
2. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik
Nr 3 do SIWZ
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Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, w niniejszym postępowaniu wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
Rozdział XVI. 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
Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
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.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.
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Załącznik Nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część I Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
1) Dostawa 34 komputerów przenośnych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem
Lp.
Nazwa
1 Typ
2 Przekątna ekranu
3 Wydajność procesora

4

Dysk twardy

5

Karta graficzna

6
7
8

Pamięć RAM
Karta dźwiękowa
Porty/złącza wbudowane

9

Karta sieciowa

10

Klawiatura

11
12
13
14

Komunikacja
Waga
Bateria
Inne

15
16

Gwarancja
System operacyjny

Opis
Przenośny typu laptop
nie mniej niż 15,6 cali
Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 3700 pkt w teście Passmark
– CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html (na dzień nie wcześniejszy niż
01.03.2018)
W
ofercie
wymagane
podanie
producenta
i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający
w/w wynik.
min. 200 GB SSD
dysk musi zawierać partycję recovery na której dostępne będą zainstalowane i
skonfigurowane elementy tj. system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe,
oprogramowanie biurowe
zintegrowana z płytą główną lub procesorem wspierana technologią DirectX w
wersji min 11karta musi osiągać w teście wydajności PassMark Video Card
Benchmarks publikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/
wynik min. 800 punktów (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018) W ofercie
wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć
wydruk ze strony potwierdzający w/w wynik.
min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz (z możliwością rozszerzenia)
karta dźwiękowa stereo wraz z wbudowanymi głośnikami
czytnik kart pamięci SD
złącze LAN 1 GBps
3 porty USB (w tym min. 1 USB 3.0)
wyjście HDMI
Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną Karta
sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi, anteny wbudowane w obudowę
Pełnowymiarowa, z wydzieloną klawiaturą numeryczną obsługującą standard
polski programisty
WiFi, Bluetooth
max. 2,5 kg wraz z baterią
czas pracy min. 3 h
wbudowany mikrofon
wbudowana kamera
klawiatura QWERTY z polskimi znakami
dodatkowo bezprzewodowa mysz optyczna USB
zasilacz w zestawie
min. 2 lata
Wersja edukacyjna dla szkół - musi być zainstalowana na oferowanych
komputerach oraz dostarczone wraz z nośnikami (jeśli dotyczy).
Wymagania minimalne:
1.Zainstalowana wersja 64-bit systemu operacyjnego, zapewniająca poprawną
obsługę aplikacji napisanych dla środowiska 32 bitowego;
2.Zarówno system operacyjny jak i instalowane wraz z nim aplikacje powinny być
w pełni spolszczone (menu systemu, komunikaty systemowe, pomoc
kontekstowa);
3.Możliwość dokonywania darmowych aktualizacji (co najmniej przez 36
miesięcy) i instalowania poprawek systemu umieszczonych na witrynie
internetowej producenta, w sposób automatyczny lub z możliwością wyboru
instalowanych poprawek;
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4.Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet, z
witryny producenta systemu;
5.Witryna
pozwalająca
ściągać
aktualizacje
systemu
operacyjnego
i sterowników obsługiwana w języku polskim;
6.Poprawna obsługa protokołów IP w wersji v4 i v6;
7.Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i
regułami IP v4 i v6;
8.100% kompatybilność dostarczonego systemu z aplikacjami napisanymi dla
środowiska Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (m.in. poprawna obsługa
aplikacji napisanych dla środowisk .NET1.1, .NET2.0, .NET3.0, .NET4.0,
aplikacji wymagających Direct X 11, Java Sun);
9.System musi mieć zainstalowane oprogramowanie do odtwarzania multimediów,
przeglądania Internetu, klienta poczty elektronicznej. Ww. oprogramowanie
powinno spełniać warunki z punktów 2 i 3
10.Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi-Fi)
11.Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana
z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania
aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać;
12.Możliwość założenia wielu kont użytkowników, możliwość przypisania
uprawnień do aplikacji/części systemu operacyjnego na poziomie użytkownika,
możliwość założenia hasła użytkownika; możliwość eksportowania ustawień
użytkownika do pliku i przenoszenia ich na inne, kompatybilne komputery
13.Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników
14.Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji umieszczonych na
dysku lokalnym
15.Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez
ograniczeń czasowych
16.Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo
widzących);
17.Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność
systemu lub aplikacji
18.Możliwość wdrażania polityk bezpieczeństwa – polityk dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji
19.Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach
reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny 20.System
posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk
21.Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego
użytkownika
celem
rozwiązania
problemu
z komputerem
22.Wsparcie dla JScript i VBScript
23.Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
24.Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang.
quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i
pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
25.Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
26.Udostępnianie modemu
27.Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia
wersji wcześniejszej
28.Możliwość przywracania plików systemowych
29.Możliwość blokowania lub dopuszczania do użycia dowolnych urządzeń
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów
identyfikacyjnych sprzętu).
30.100% zgodność z oferowanym sprzętem
31.Poprawna współpraca z istniejącymi w jednostkach domenami Active Directory
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17

18

Oprogramowanie
dodatkowe

Oprogramowanie
zabezpieczające

w zakresie autentyfikacji i ustalania uprawnień użytkowników;
Pakiet zintegrowanego oprogramowania biurowego musi zawierać: edytor tekstów,
arkusz
kalkulacyjny,
narzędzie
do
przygotowywania
i prowadzenia prezentacji. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.
Wersja edukacyjna dla szkół - pakiety muszą być zainstalowane na oferowanych
komputerach oraz dostarczone wraz z nośnikami (jeśli dotyczy). Zamawiający
informuje, że licencje na oprogramowanie (jeśli dotyczy) muszą być udzielone na
czas nieoznaczony.
 Edytor tekstów musi umożliwiać:
1.edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty
2.wstawianie oraz formatowanie tabel
3.wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
4.wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego,
5.automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
6.automatyczne tworzenie spisów treści,
7.formatowanie nagłówków i stopek stron,
8.sprawdzanie pisowni w języku polskim i. określenie układu strony
(pionowa/pozioma),
9.wydruk dokumentów k. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych
adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
10.zabezpieczenie
dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
 Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
1.tworzenie raportów tabelarycznych,
2.tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych,
3.tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz
formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe,
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
4.wyszukiwanie i zamianę danych,
5.wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
6.formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
7.zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
8.zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji
 Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi
umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
1.prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego,
2.zapisywanie jako prezentacja do odczytu,
3.umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań
dźwiękowych i wideo,
4. umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
Wymagania minimalne
Oprogramowanie zabezpieczające musi być zainstalowane na oferowanych
komputerach oraz dostarczone wraz z nośnikami (jeśli dotyczy). Licencje
powinny zostać dopasowane do zapotrzebowania zamawiającego.
 Ogólne:
Użytkownik musi mieć możliwość wielokrotnej re-instalacji programu na każdym
ze stanowisk komputerowych zawartych w licencji, w tym bezpłatnej migracji
na najnowszą edycję programu lub wersję kompatybilną z dowolnym innym
systemem operacyjnym wspieranym przez program Pomoc techniczna dla
programu powinna być świadczona w języku polskim przez polskiego
dystrybutora lub producenta programu przez cały okres trwania umowy.
Wsparcie powinno obejmować wsparcie online (zdalnie), poprzez email oraz
telefoniczne Przez cały okres trwania umowy zamawiający będzie miał dostęp
do bezpłatnej aktualizacji baz sygnatur wirusów.
Okres ochronny minimum 36 miesięcy od dnia dostawy komputerów i ich odbioru
ostatecznego.
Nie jest wymagana możliwość instalacji lub reinstalacji programu po zakończeniu
abonamentu obejmującego aktualizację baz wirusów.
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 Program antywirusowy dla systemów:
Pełna obsługa systemów Windows XP SP3 /Vista SP 2 /Windows 7 SP1/ Windows
8/10/Server2003 SP2/Server2008 SP2/Server2008R2 SP1/Server2012
Pełne wsparcie dla systemów 32 i 64 – bitowych. Wsparcie dla Centrum
zabezpieczeń (Windows XP), Centrum akcji (Windows 7). Interfejs programu
dostępny w wersji polskiej oraz angielskiej. Pomoc dostępna z poziomu
programu w wersji polskiej i angielskiej.
Dokumentacja programu dostępna w wersji polskiej i angielskiej. Ochrona
wyposażona w bazę danych zawierającą następujące warianty szkodliwych
obiektów: wirusy, robaki, trojany, exploity. Powinna zawierać mechanizmy
heurystyczne. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware,
spyware, dialer, phishing, backdoor oraz narzędzi hakerskich.
Rezydentny skaner wszystkich otwieranych, zapisywanych i uruchamianych
plików. Możliwość skanowania wybranych plików, katalogów, dysków w tym
dysków przenośnych i sieciowych.
Możliwość skanowania skompresowanych i spakowanych plików i katalogów.
Możliwość skanowania wszystkich formatów plików. Możliwość wyłączenia
ze skanowania określonych katalogów, plików i plików z określonymi
rozszerzeniami. Możliwość uruchomienia skanera na żądanie.
Możliwość definiowania wielu różnych zadań skanowania (np. co godzinę, po
włączeniu komputera, przy zalogowaniu), każde zadanie może być
uruchamiane z różnymi ustawieniami (priorytet, wybrane obiekty do
skanowania, czynności po wykryciu zagrożenia). Funkcja szybkiego
skanowania pozwalająca na skanowanie istotnych funkcji systemu bez
konieczności skanowania całego dysku.
Wbudowana lista plików – nosicieli, czyli rozszerzeń plików narażonych na
infekcję. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie
rzeczywistym, bez konieczności zmian w konfiguracji klienta pocztowego oraz
niezależnie od zainstalowanego na stacji roboczej klienta pocztowego.
Możliwość określania różnych numerów portów POP3 na których ma odbywać się
skanowanie poczty przychodzącej.
Skanowanie ruchu odbywającego się przez protokół HTTP na stacji roboczej.
Możliwość zdefiniowania różnych portów HTTP na których ma odbywać się
skanowanie. Integracja skanera HTTP z dowolną przeglądarką internetową,
bez konieczności zmiany jej konfiguracji.
Skaner ma mieć możliwość skanowania z wykorzystaniem algorytmów
heurystycznych na kilku poziomach
Skaner ma posiadać automatyczną aktualizację modułów analizy heurystycznej.
Możliwość automatycznego lub ręcznego wysyłania nowych zagrożeń
(wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta.
Wysyłanie zagrożeń nowo odkrytych przez mechanizmy heurystyczne powinno
być możliwe z serwera zdalnego zarządzania oraz z każdej lokalnej stacji
roboczej na której zainstalowany jest program antywirusowy.
Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia (podejrzanych plików)
wraz z komentarzem oraz adresem email użytkownika, na który producent
może wysłać dodatkowe pytania dotyczące wykrytego zagrożenia. Dane
statystyczne zbierane przez producenta powinny być całkowicie anonimowe.
W przypadku wykrycia zagrożenia ma istnieć możliwość wysłania przez
program powiadomienia na wybrane adresy email użytkownika.
Program musi posiadać możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu
operacyjnego, zaś w przypadku wykrycia braku wymaganych aktualizacji
umożliwiać opcję informowania użytkownika np. za pomocą zestawienia
brakujących aktualizacji. Program musi mieć: możliwość definiowania
aktualizacji systemowych i informowania o ich braku, podział aktualizacji pod
względem ich istotności, a także możliwość całkowitej dezaktywacji tego
komponentu
System antywirusowy musi umożliwiać użytkownikowi przygotowanie płyty
CD/DVD z której będzie dokonywać uruchomienia komputera w przypadku
infekcji.
System antywirusowy uruchomiony z płyty musi pracować w trybie tekstowym i
mieć możliwość aktualizacji baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy
zapisanej na dysku. Program musi być wyposażony w moduł zapory sieciowej
(personal firewall).
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

11

Moduł zapory sieciowej musi kontrolować cały ruch przychodzący i wychodzący.
Powinna istnieć możliwość całkowitego wyłączenie modułu zapory sieciowej.
Dezaktywacja powinna być możliwa przynajmniej na dwa sposoby : na stałe i
do ponownego uruchomienia komputera. Zapora sieciowa programu powinna
obsługiwać protokół IPv6.
Moduł zapory sieciowej musi mieć możliwość wyboru trybu pracy, w tym
przynajmniej : automatycznym, automatycznego uczenia się, ręcznym –
opartym na regułach użytkownika. Moduł zapory sieciowej musi umożliwiać
definiowanie listy zaufanych aplikacji. Moduł zapory sieciowej musi
umożliwiać ręczne dodawanie reguł i wyjątków. Podczas tworzenia reguł
zapory sieciowej powinna być możliwość określania przynajmniej : kierunku
ruchu, portu i/lub zakresu portów, oraz adresu serwera dla programu w sieci
lokalnej W trakcie tworzenia reguł zapory sieciowej powinna istnieć
możliwość wyboru przynajmniej dwóch akcji : zezwól, zablokuj.
Możliwość definiowania profili z różnymi zestawami reguł dla różnych sieci, w
których pracuje komputer.
Program antywirusowy musi być w wyposażony w możliwość zabezpieczenia
zmian konfiguracji hasłem.
Program musi być wyposażony w automatyczną, przyrostową aktualizację baz
wirusów i innych zagrożeń. Aktualizacja powinna być dostępna z Internetu,
lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD, USB, lokalnego
repozytorium.
Program musi obsługiwać aktualizację przez serwer proxy.
Program musi posiadać dziennik zdarzeń, rejestrujący informację o pracy
programu, przeprowadzonych aktualizacjach i wykrytych zagrożeniach.
Pogram musi umożliwiać blokadę nośników wymiennych, w tym dysków USB i
pamięci przenośnych
Program musi zawierać moduł pozwalający na ograniczanie swobody dostępu do
Internetu wyznaczonym użytkownikom.
Program musi zawierać mechanizm odpowiedzialny za wczesne wykrywanie i
dezaktywację nowych zagrożeń, nie ujętych jeszcze w bazach szkodliwego
oprogramowania. Program musi zawierać funkcjonalność pozwalającą na
migrację produktu do nowszej wersji (bezpłatnie w ramach aktywnego
abonamentu) bez potrzeby deinstalacji wersji poprzedniej.
 Ochrona rodzicielska:
Oprogramowanie zabezpieczające powinno być wyposażone w moduł ochrony
rodzicielskiej.
Moduł musi mieć co najmniej polski interfejs użytkownika i pomoc w programie.
Możliwość blokowania wybranych stron internetowych. Działanie programu w tle
w sposób niewidoczny dla użytkownika systemu. Dostęp do ustawień
programu zablokowany hasłem.
 Konsola zdalnej administracji:
Program musi zawierać moduł pozwalający na centralne zarządzanie dostępem do
Internetu na poszczególnych stacjach z poziomu konsoli administracyjnej
Praca programu powinna być niezauważalna dla użytkownika. Pełna obsługa
systemów Windows XP SP3 /Vista SP2 /Windows 7 SP1/ Windows 8/
Windows 8.1/ Windows 10/Server2003 SP2/Server2008 SP2/Server2008R2
SP1/Server2012 Pełne wsparcie dla systemów 32 i 64 – bitowych. Do instalacji
serwera centralnej administracji nie może być wymagana instalacja
dodatkowego oprogramowania (w szczególności Internet Information Services
czy Apache). Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagana
instalacja dodatkowego oprogramowania dla baz danych
Musi zawierać centralne zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji
roboczych Windows.
Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych
(pojedynczych lub należących do konkretnych grup) i przesłania raportu ze
skanowania do konsoli administracyjnej.
Możliwość sprawdzenia poziomu ochrony stacji roboczych (przynajmniej
aktualnych ustawień programu, wersji programu, bazy wirusów, wyników
skanowania). Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej
podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej (adresów IP, wersji
systemu operacyjnego, uruchomionych procesów, zainstalowanych aplikacji).
Możliwość skanowania sieci w celu wyszukania niezabezpieczonych stacji
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Oprogramowanie
treści:

filtrujące

roboczych. Możliwość zbierania z pozycji administratora informacji o
nieprawidłowościach w pracy pakietów zainstalowany na stacjach klienckich,
w tym przynajmniej: o procencie stacji podłączonych do sieci nie
posiadających zainstalowanej lub posiadających nieaktywną ochronę, o
stacjach posiadających nieaktualną wersję programu lub nieaktualną bazę
wirusów. Możliwość zdalnego restartu, wyłączenia wybranych stacji
roboczych (pojedynczych lub należących do konkretnych grup).
Możliwość zdalnego podglądu pulpitu wybranych stacji roboczych (pojedynczych
lub należących do konkretnych grup).
Możliwość zdalnego uruchomienia na wybranych stacjach roboczych
aplikacji/polecenia na uprawnieniach zwykłego użytkownika lub z wysokimi
uprawnieniami. Możliwość sprawdzania liczby stanowisk wykorzystywanych
w ramach poszczególnej licencji będącej w posiadaniu użytkownika
Możliwość zarządzania stacjami znajdującymi się poza domeną.
Możliwość zdalnego zarządzania opcją blokady nośników
Wersja edukacyjna dla szkół - pakiety muszą być zainstalowane na oferowanych
komputerach oraz dostarczone wraz z nośnikami. Zamawiający informuje, że
licencje na oprogramowanie biurowe (jeśli dotyczy) muszą być udzielone na
czas 36 miesięcy od dnia dostawy komputerów i ich odbioru ostatecznego.
W przypadku gdy oprogramowanie zabezpieczające zawiera funkcje opisanego
oprogramowania filtrującego treści nie jest konieczne dostarczeni i instalacja
odrębnego oprogramowania.
Wymagania minimalne:
1.blokowanie stron internetowych zawierających niecenzuralne treści;
2.blokowanie stron internetowych zawierających pornografię;
3.kontrola odwiedzanych stron;
4.darmowa aktualizacja oprogramowania i pomoc techniczna

Część II Urządzenia multimedialne
1) Dostawa i montaż 7 tablic interaktywnych
Lp.
Nazwa
1 Technologia
2 Format obrazu
3 Przekątna
tablicy/powierzchni
roboczej
4 Wysokość
/
szerokość
powierzchni roboczej
5 Dokładność odczytu
6 Technologia
7 Zgodność
z
systemem
operacyjnym
8 Akcesoria w zestawie

9

Inne

10
11

Waga
Gwarancja producenta

Opis
Optyczna
4:3
nie mniej niż 78 cali/ 74 cali

nie mniej niż 114 cm / 162 cm
3 mm
dotykowa, optyczna
Windows 7, 8, 10
min. 2 pisaki
przewód USB pozwalający na podłączenie do komputera min. 10 m
uchwyt montażowy do ściany
min. 2 punkty dotyku (w tym dotyk palca)
możliwość użytkowania tablicy jako zwykłej suchościeralnej
musi pozwolić na wyświetlenie obrazu z projektora (matowa)
podręcznik użytkownika w języku polskim
oprogramowanie do obsługi tablicy w języku polskim
uchwyt do montażu
maksymalnie 30 kg
min. 2 lata
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2) Dostawa i montaż 7 krótkoogniskowych rzutników multimedialnych współpracujących z tablicą interaktywną
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Technologia
Rozdzielczość rzeczywista
Siła światła
Kontrast
Obiektyw
Przekątna obrazu
Żywotność lampy
Złącza
Głośność
Tryb obrazu
Waga
Gwarancja
Inne

DLP
min. 1024x768
min. 3000 ANSI lumenów
min. 13000:1
pozwalający na współpracę z tablicą interaktywną
dostosowana do wymiarów ekranu tablicy interaktywnej
min. 4000 godz.
min. HDMI, D-sub, USB
max. 33 dB w trybie normalnym
min. 6 trybów
max. 3 kg
min. 2 lata
instrukcja w j. polskim
kabel HDMI min. 1,4a, długość min. 10 m
pilot z bateriami
kabel zasilający min. 5 m
menu ekranowe w j. polskim
uchwyt sufitowy do montażu
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Załącznik Nr 2
………………….. dnia …………….
Miejscowość/data.
…………………………
/pieczątka Wykonawcy/

OFERTA
na „Dostawę wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji
projektu pn. „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych””
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z:
> Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
> opisem przedmiotu zamówienia,
> istotnymi warunkami umowy,
> innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,
niżej podpisani, reprezentujący:

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................................
Fax:................................................................................................................................................
e-mail:.............................................................................................................................................
NIP: ……………..........................................................................................................................
REGON: .......................................................................................................................................
Nr konta bankowego ....................................................................................................................
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić)
oświadczamy, że:
1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego
informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ:
Nr Części

Cena
[dla części I - zł netto, dla części II –zł brutto]

Termin wykonania
[w dniach]

I
II
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3. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych w istotnych postanowieniach
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/część
podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić):
Nr Części

Zakres powierzonych prac

zamówienia

zamierzamy

powierzyć

Firma Podwykonawcy

I
II
5. Na niniejszą ofertę składa się ............ kolejno ponumerowanych stron.

…………………………………………………………………….
/podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy/

Wykaz załączników:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. .............................................................
n. ...............................................................
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Załącznik Nr 3
Istotne postanowienia umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Szansa dla uczniów i uczennic –
kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju
kompetencji kluczowych”” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać oraz dostarczyć:
1) Część I Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem *,
2) Część II Urządzenia multimedialne*,
(* - niepotrzebne usunąć).
§2
1. Szczegółowy zakres zamówienia objętego niniejszą umową określają: Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
2. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności
związanych z wymogami BHP oraz ubezpieczeniem zamówionych towarów od ryzyka utraty lub
uszkodzenia do momentu ich wydania Zamawiającemu.
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie …. dni od dnia podpisania
umowy.
§4
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu umowy
będzie: ………………………………………………………………………………
2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu
umowy będzie: ………………………………………………………………….
§5
Wykonawca oświadcza, przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, znajduje się w stanie
nieuszkodzonym – jest sprawny technicznie, spełnia wymagane polskim prawem normy oraz jest
wolny od wad prawnych.

1.
2.
3.
4.
5.

§6
Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru zgodnie z zaleceniem producenta
i żądaniami Zamawiającego zawartymi w niniejszej umowie.
Odbiór poszczególnych części umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron
Termin i godzina dostawy zostaną uzgodnione przez Wykonawcę, z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem, z osobą uprawnioną do odbioru.
Odbiór nastąpi pod warunkiem, że dostarczony przedmiot umowy spełniać będzie wymogi
określone przez Zamawiającego.
W razie wystąpienia przy odbiorze rozbieżności pomiędzy dostarczonym przedmiotem umowy,
a postanowieniami umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający ma
prawo odmówić dokonania jego odbioru.

§7
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje
wynagrodzenie w wysokości:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

17

2.
3.
4.
5.
6.
7.

dla części nr …...
Całkowita wartość netto: ….............................. zł,
(słownie złotych: ...........................................................................................................................)
Całkowita wartość brutto: ….............................. zł,
(słownie złotych: ...........................................................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości …. % tj. ……………………….zł /VAT rozlicza Zamawiający
- odwrotne obciążenie* (* - niepotrzebne usunąć)
Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie
Zamawiający poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o wystawione faktury płatne
w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia przez Zamawiającego.
Jeżeli wykonawca będzie realizował więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest do
wystawienia faktury na każdą z części.
Podstawę wystawienia faktur stanowią protokoły zdawczo – odbiorcze podpisane przez strony,
o których mowa w § 6.
Środki pieniężne za wykonaną usługę zostaną przelane na konto bankowe Wykonawcy o numerze:
…………………………………………………..………………………………...

§8
1. Koszt przewozu, opakowania, ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu ponosi
Wykonawca.
2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej umowie
terminu Wykonawca dostarczył przedmiot umowy bez wad i braków.
3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady przedmiotu, w tym także braki ilościowe,
Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia
stwierdzonych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu
Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy niezależnie od istotności wad lub żądać stosownego
obniżenia wynagrodzenia.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w należytym wykonaniu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi
i gwarancji jakości, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa
w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy
terminu usunięcia wad;
3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę dostawy objętej
niniejszą umową w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7
ust. 1 umowy.
2. Zamawiający może potrącić kary umowne z płatności należnych Wykonawcy bez konieczności
wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar.
3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i usterki fizyczne zmniejszające wartość
użytkową, techniczną i estetyczną dostarczonego przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
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3. Termin usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy ustala się w ciągu 7 dni po otrzymaniu
zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 telefonicznie,
faksem, e-mail).
4. Wady i usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę zostaną usunięte niezwłocznie.
5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z 9 ust. 1 pkt 1 umowy.
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć
następujących elementów umowy:
 wysokości wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania
części zamówienia;
 terminu realizacji umowy, jeżeli wystąpią czynniki niezależne od Wykonawcy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zamawiający, a drugi Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY
……………………………

WYKONAWCA
………………………………
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Załącznik Nr 4
ZAMAWIAJĄCY
Gminny Zarząd Oświaty
ul. Armii Krajowej 1
89-632 Brusy
WYKONAWCA
…………………………………………………
…………………………………………………
/nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy/

reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach
realizacji projektu pn. „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program
wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju
kompetencji kluczowych”” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
WYKONAWCY. *)
Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-22 Pzp.
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2.

WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE
DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA
PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 PZP. *)
Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………
(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności)

3.

WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 PZP. *)
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1
Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 Pzp:
1) ………………………………………………………………………………………………..…..
2) ………………………………………………………………………………………..…………..
3) ………………………………………………………………………………………..…………..

4.

WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY
WYKLUCZENIA. *)
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy
wykluczenia.
1) ………………………………………………………………………………………………..…
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2) ………………………………………………………………………………………..…………
3) ………………………………………………………………………………………..…………
4) ………………………………………………………………………………………..…………
5) ………………………………………………………………………………………..…………
5.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(własnoręczny podpis)

*) Wypełnić tylko wówczas gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku
przekreślić.
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Załącznik Nr 5
……………………………
……………………………
/nazwa wykonawcy/

INFORMACJA
o grupie kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy
program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji
kluczowych”” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 informuję, że:
 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *)
 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w załączeniu przedkładam
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*)

…………………, …………………
/miejscowość/
/data/

.........……………………………………
/podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. informację
składa każdy z Wykonawców osobno.
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Załącznik Nr 6
Uwaga: załącznik dotyczy tylko wykonawcy reprezentowanego przez pełnomocnika lub
w sytuacji określonej w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W razie potrzeby załącznik należy powielić.
………………….. dnia …………….
Miejscowość/data.
…………………………
/pieczątka Wykonawcy/

Pełnomocnictwo
Zarejestrowana nazwa firmy:
....................................................................................................................................................................
Siedziba firmy: ..........................................................................................................................................
w imieniu której działa/-ją/
....................................................................................................................................................................
Do reprezentowania wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
w ramach realizacji projektu pn. „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych””
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
w tym:
 do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z przetargiem
 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
upoważnia się:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

…………………............................................
(imię i nazwisko i podpis osoby /-ób/)

*niepotrzebne skreślić
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