
 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Opatów, dn. dn. 26.01.2017 r. 

Rozeznanie rynku 
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego 

 
Przedmiot zamówienia stanowi część zadań projektu: „Wzrastam i rozwijam się w gminie 

Opatów”, realizowanego przez Gminę Opatów. Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

I. Zamawiający:  

Gmina Opatów 

ul. Kościuszki 27 

42-152 Opatów 

NIP 5742055341 

Email. gzo@onet.pl 

 

II. Tryb postępowania:  

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – „ustawy PZP” (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 oraz z 2016 r. poz. 1020 ) oraz z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 – „wytycznych 

ws kawalifikowalności wydatków”.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

Dostawa, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3.  

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 

normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania 

przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach 

normatywnych itp. 

IV. Termin i miejsce dostawy zamówienia:  

Dostawa towaru transportem i na koszt wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy, na adres Zamawiającego.  

 

V. Warunki udziału i realizacji zamówienia oraz ocena sposobu dokonywania oceny ich 

spełnienia:  
1. Nie ustala się szczególnych warunków udziału. 

2. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 

2 do rozeznania rynku.  

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty   
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1. Ofertę należy złożyć na formularzu (wg Załącznika nr 1) do dnia 03.02.2017 r. do godziny 

14.00. 

2. Ofertę można złożyć:   

 osobiście: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów  

 przesłać pocztą/kurierem na w/w adres Zamawiającego 

 wysłać na adres email: gzo@onet.pl Za termin złożenia oferty uznaje się datę 

wpływy oferty do Zamawiającego. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi. Cena musi 

uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia, w tym koszty transportu, 

załadunku i rozładunku, opakowania i inne związane z przedmiotem zamówienia. Cenę 

należy podać w PLN.  

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

7. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych we wskazanych pozycjach, w przypadku gdy 

przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych. 

Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla 

Wykonawcy jakie cechy powinien posiadać przedmiot zamówienia. Zamawiający przez 

podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy 

użytkowe i jakościowe (m.in. skład, kolor, odcień, przeznaczenie) jakim powinny 

odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania  

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi, za pośrednictwem poczty email, 

wszystkie osoby, które przesłały ofertę.  

 

VIII. Kryterium oceny ofert 

 Całkowita cena brutto – 60% 

Co=  
Cn 

x 60 
Cb 

gdzie: 

Co – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena brutto, 

Cn – najniższa oferowana całkowita cena brutto, 

Cb – całkowita cena brutto badanej oferty. 

 Kryterium społeczne – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy 

Do 10% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 5 pkt., 

10% - 20% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 10 pkt., 

Powyżej 20% - 30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 20 pkt., 

Powyżej 30% - 40% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 30 pkt., 

Powyżej 40% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 40 pkt. 
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IX. Osoba uprawniona do kontaktu 

Dyr. GZO – Dorota Grzelińska 

tel. 343196024 

e-mail: gzo@onet.pl 

 


