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Pszów, dnia 24 lipca 2015 r. 
AI.271.00003.2015 
 
 

Zamawiający 
Miasto Pszów 

ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów 
  
 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ust 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na: 
„Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych  

dla Urzędu Miasta Pszów w 2015 roku”. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, 
nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu komputerowego 
i akcesoriów komputerowych w następujących ilościach: 

 

L.p. Nazwa Ilość 

1 sprężone powietrze 4 

2 pianka do czyszczenia plastiku 2 

3 dysk twardy S-ATA 2 

4 płyty DVD-R  4 

5 płyty CD-R 1 

6 podkładka pod mysz 4 

7 klawiatura usb 8 

8 mysz optyczna usb 10 

9 kabel sieciowy 1 

10 wtyk RJ-45 1 

11 switch ethernet 8 portów 2 

12 switch ethernet 5 portów 5 

13 głośniki 2.0 2 

14 pisak do płyt CD/DVD 2 

15 koperta z oknem na płyty CD/DVD 1 

16 kabel USB 2.0 4 

17 kabel przedłużacz USB 3.x 1 

18 łącznik RJ45-RJ45  5 

19 adapter VGA – DVI 4 

20 adapter HDMI - DVI  2 

21 kość pamięci DDR3 8GB 2 

22 kość pamięci DDR3 4GB 4 

23 listwa zasilająca/przeciwprzepięciowa 7 gniazd 3 

24 listwa zasilająca/przeciwprzepięciowa 8 gniazd 3 

25 zasilacz komputerowy ATX 13 

26 bateria alkaliczna AA 6 
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27 bateria alkaliczna AAA 4 

28 kabel zasilający podwójny 5 

29 bateria pastylkowa do płyty głównej 2 

30 nagrywarka DVD wewnętrzna  3 

31 opaski zaciskowe do kabli  2 

32 przełącznik KVM USB 2 porty 5 

33 karta graficzna 2 

34 karta graficzna 1 

35 adapter dwukierunkowy SATA - IDE/IDE - SATA  1 

36 kabel HDMI do monitora  6 

37 obcinacz żył-kabli 1 

38 ściągacz izolacji 1 

39 tester kabli UTP/FTP 1 

40 tester płyt głównych na PCI 1 

41 zaciskarka 4p6p8p 1 

42 drukarka kolorowa laserowa A4 1 

43 komputer stacjonarny 3 

44 system operacyjny MS Win Pro 8.1 x64 Polish 1pk DVD OEM 3 

45 pakiet biurowy Office dla Małych Firm x64 PL 3 

46 zasilacz UPS  1 

47 HUB USB 2.0 1 

48 HUB USB 3.0 2 

49 czytnik kart flash, wewnętrzny 2 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej, w tym 
funkcjonalny,  znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2015 r. 

 
3. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj.: Urząd Miasta Pszów, ul. Pszowska 

534, 44-370 Pszów. Koszt transportu pokrywa Wykonawca. Koszt ten musi być 
uwzględniony w cenie ofertowej. 

 
4. Warunki płatności: 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT 

do siedziby Zamawiającego, faktura może zostać wystawiona po dokonaniu przez 
Zamawiającego odbioru jakościowego i ilościowego dostarczonego przez 
Wykonawcę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych. 

 
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

kryterium: najniższej ceny. 
 
Sposób oceny ofert: punkty oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę 
ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt. 
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Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: 
 
 cena najniższej oferty 
 ------------------------------   x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty 
 cena danej oferty 
 
 Wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów. 
 
6. Kompletna oferta cenowa powinna zawierać: 

1) formularz oferty cenowej w załączniku nr 2, 
2) zestawienie parametrów technicznych, z którego wynika zgodność 

oferowanego sprzętu ze specyfikacją zawartą w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (załącznik nr 1), 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert cenowych, 

4) pełnomocnictwo, o ile dotyczy. 
 

7. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany będzie do dostarczenia 
niżej wymienionych dokumentów: 

1) dla jednostki centralnej: certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 dla 
producenta sprzętu, Energy Star, EPEAT Gold, deklaracja zgodności CE, 
raport z badań poziomu hałasu przeprowadzonego zgodnie z normą ISO 
7779 oraz ISO 9296, 

2) dla drukarki laserowej: certyfikaty Energy Star, deklaracja zgodności CE, 
3) certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 

modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8.1 64-bit – 
wydruk ze strony Microsoft WHCL. 

 
8. Forma dokumentów: dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 
należy złożyć w formie oryginału lub notarialne poświadczonej kopii. 

 
9. Sposób przygotowania oferty cenowej: strony oferty powinny być trwale ze sobą 

połączone w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty i kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zawarta informacja o liczbie stron. 

 
10. Ofertę cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie 

należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres składającego ofertę 
z dopiskiem: oferta cenowa na: „Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów 
komputerowych dla Urzędu Miasta Pszów w 2015 roku”. 
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11. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 lipca 2015 roku do godziny 12:00 

w Kancelarii Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów. Oferty można 
przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu 
do siedziby Zamawiającego. 

 
12. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym 
 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące 

wątpliwości związanych z treścią niniejszego zaproszenia, sposobem 
przygotowania oferty cenowej na piśmie, telefonicznie nr 32 455 88 76, faxem nr 
32 455 86 36 lub drogą elektroniczną na adres do korespondencji: 
informatyk@pszow.pl z dopiskiem „Dostawa sprzętu komputerowego 
i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta Pszów w 2015 roku”. 

 
 
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

mgr Rafał Jasita - tel. 32 455 88 76 wew. 132 
 
Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2. Wzór formularza oferty, na którym należy składać swoje propozycje cenowe. 

 
Wykonano w 1 egz. 

1 egz. – UM Pszów, Referat AI a/a 
 
Wykonał: 

R. Jasita 
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