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Polska-Chojna: Urządzenia komputerowe

2022/S 132-375599

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chojna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 811684574
Miejscowość: Chojna
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Andrzejewska
E-mail: zam_publiczne@chojna.pl
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.bip.chojna.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR
oraz projektu Cyfrowa Gmina
Numer referencyjny: DIR.271.5.2022

II.1.2) Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z
rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz projektu „Cyfrowa Gmina”

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego –Granty PPGR
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213200 Komputer tablet
30214000 Stacje robocze
30231300 Monitory ekranowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Chojna

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z
rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w zakresie rodzajowym i ilościowym, zgodnie z następującym: w
ramach części 1 wykonawca dostarczy: a) laptopy – 567 sztuk, b) komputery stacjonarne – 79 sztuk, c) monitory – 79 sztuk, d)
tablety – 37 sztuk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
48820000 Serwery
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
30213100 Komputery przenośne
32420000 Urządzenia sieciowe
30232110 Drukarki laserowe
38623000 Filtry optyczne
30231300 Monitory ekranowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Chojna

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, na potrzeby realizacji projektu w zakresie rodzajowym i
ilościowym, zgodnie z następującym: a) serwer z oprogramowaniem, b) komputery stacjonarne (w komplecie z myszką i
klawiaturą) – 18 sztuk, c) pakiet oprogramowania biurowego – 22 sztuki, d) router brzegowy, e) monitory min. 21,5” – 18 sztuk,
f) urządzenie wielofunkcyjne z funkcją kopiowania, skanowania oraz drukowania, g) monitory min. 27” – 28 sztuk, h) przełącznik
sieciowy, i) laptopy – 4 sztuki, j) filtry prywatyzujące do monitora 27” – 5 sztuk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2022
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2021 r. o godzinie 10:30. Otwarcie nastąpi w obecności komisji przetargowej

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2022
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