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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy 

 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo: 
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego: 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  

 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach realizacji 
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
dostawy 
 
II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami 

peryferyjnymi w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Szydłowieckim”, realizowanego z zakresie Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) Zakup zestawów komputerowych z monitorem i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych – 40 szt. 
2) Zakup zestawów komputerowych z monitorem i oprogramowaniem na sale komputerowe dla jednostek 

podległych – 50 szt. 
3) Zakup drukarek dla gospodarstw domowych – 40 szt. 
4) Zakup drukarek dla jednostek podległych na sale komputerowe – 6 szt. 
5) Dodatkowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych  klawiatura zoom text – 10 szt. 
6) Dodatkowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych  myszka dla osób nie umiejących obsługiwać zwykłej 

myszy- big track – 10 szt. 
7) Zakup serwerów na sale komputerowe dla jednostek podległych – 2 szt. 



8) Zakup programu do zdalnej kontroli komputerów – 1 szt.  
3. Wymagania w zakresie innych cech: 
 komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 
 urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim, o ile zostały 

wydane przez ich producenta, 
 do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie kable niezbędne do ich prawidłowego uruchomienia i 

użytkowania, 
 Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem 

u beneficjenta ostatecznego projektu (pod wskazanym adresem przez zamawiającego) tak, aby był on gotowy 
do pracy po przekazaniu beneficjentowi ostatecznemu i aby nie była konieczna jego ingerencja – listę z 
adresami wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy. Użytkownik ADMINISTRATOR wraz z wszystkimi 
hasłami musi zostać przekazany Zamawiającemu - dotyczy wszystkich aplikacji. Wykonawca musi również 
oznakować (nakleić naklejki) na dostarczony sprzęt. 

 zestawy komputerowe zostaną użyczone wraz z oprogramowaniem na podstawie umów użyczenia na cele 
nie komercyjne beneficjentom ostatecznym projektu wyłonionym w przeprowadzonym naborze w ramach 
projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”. Zamawiający nie 
wyklucza ewentualnych zmian podmiotów na rzecz których następować będzie użyczenie. W/w zestawy 
będą wykorzystywane przez cały okres trwania projektu, 

 licencje dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieokreślony, w sposób nie 
naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do użyczenia 
oprogramowania na dowolny okres beneficjentom ostatecznym projektu (gospodarstwa domowe) na 
podstawie umowy użyczenia, 

 inne wymagane dokumenty: dotyczące sprzętu oraz ilości zamawianego sprzętu zostały określone w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacje techniczne sprzętu komputerowego i 
pozostałych urządzeń - stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

4. Wykonawca udziela gwarancji określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia specyfikacje 
techniczne sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do podania szczegółowych konfiguracji oferowanych urządzeń zgodnie z 
treścią Załącznika Nr 2 do SIWZ, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w 
Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, 
które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu pod 
warunkiem, że nie powodują one dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w stosunku do ceny 
oferowanej Wykonawcy.  

6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje nazwę producenta, model oferowanego 
sprzętu oraz nazwy oferowanego oprogramowania wraz z rodzajami licencji, a także oferowane okresy 
gwarancji. 

7. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu zamówienia. 
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
9. Zamówienie zostanie w pełni zrealizowane z materiałów wyłącznie nowych, które zapewni Wykonawca. 

Ponadto Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania niniejszego zamówienia. 
 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
CPV 30200000-1, 30214000-2, 30213000-5, 30231300-0, 30232000-4, 30232100-5, 48760000-3, 48700000-5, 
72268000-1, 72500000-0, 72514300-4 
 
 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
 
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 
projekt/program:  POIG Oś Priorytetowa 8 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 
Powiecie Szydłowieckim. 

 
 



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Część NR:   Nazwa:  
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  27.05.2014. 
 
IV.2) LICZNA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA: 

Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, kraj/woj. 
małopolskie. 
 

IV.5) SZACUNKOWA WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 415 447,15 PLN. 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERT ACH Z NAJNI ŻSZĄ  
I NAJWY ŻSZĄ CENĄ  
 

Cena wybranej oferty: 498 958,11 
Oferta z najniższą ceną: 498 958,11  / Oferta z najwyższą ceną 498 958,11 
Waluta:  PLN.  
 

 
 

Kierownik Zamawiaj ącego 

    Starosta Szydłowiecki 


