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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI I
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 110, faks: (+48) 68 45 64 455
NIP: 973 100 74 58
REGON: 970770178
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
www.zielona-gora.pl

2.

Rodzaj instytucji Zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne.

3.

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej
221.000 euro pn. . Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu
Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane
poza formułą ZIT.

5.

Informacje o częściach: zamówienie nie jest udzielone jako część zamówienia.

6.
6.1.

Przedmiot zamówienia:
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa części i dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno lub dwie części.
6.2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących części:
6.2.1. Część I - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego;
6.2.2. Część II - Dostawa oprogramowania do sprzętu komputerowego
6.3. Zestawienie asortymentowo – ilościowe wraz ze szczegółowym opisem sprzętu
i oprogramowania zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty odpowiednio
w załącznikach nr I.3.I i I.3.II do SIWZ.
6.4. Przedmiotem zamówienia w ramach Części I jest dostawa sprzętów i oprogramowania
wymienionych w załączniku nr I.3.I do SIWZ do:
1)
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 “Budowlanka”, ul. Botaniczna 50, 65392 Zielona Góra;
2)
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 “Elektronik”, ul. Stanisława Staszica 2,
65-175 Zielona Góra;
3)
Zespołu Szkół Technicznych ul. Wrocławska 65a, 65-218 Zielona Góra;
4)
Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Specjalnych ul. Piastowska 9, 65-515 Zielona
Góra;
5)
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra.
6.5. Przedmiotem zamówienia w ramach Części II jest dostawa oprogramowań wymienionych
w załączniku nr I.3.II do SIWZ do:
1)
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 “Budowlanka”, ul. Botaniczna 50,
65-392 Zielona Góra;
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2)
3)
6.6.

6.12.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
6.13.

Zespołu Szkół Technicznych ul. Wrocławska 65a, 65-218 Zielona Góra;
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra;
Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy
od dnia realizacji dostawy.
Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są
danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych
funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania
określone w niniejszym zamówieniu.
Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww.
osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i
własnym staraniem.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część I:
30213000-5 – Komputery osobiste (główny kod)
30232100-5 – Drukarki i plotery;
38652100-1 – Projektory;
30213100-6 – Komputery przenośne;
30213300-8 – Komputer biurkowy;
Część II:
48000000 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
Rodzaj zamówienia: dostawa.

7.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie dotyczy

8.

Miejsce świadczenia usług: Zielona Góra, kod NUTS: PL 432.

9.

Rodzaj procedury: otwarta.

10.
-

Kryteria udzielenia zamówienia:
cena oferty - 60%;
skrócenie terminu realizacji zamówienia – 40%.

11.

Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie.

12.
a)
b)
−
−

Informacje administracyjne:
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję Zamawiającego: DO-ZP.271.88.2018;
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu: numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
2018 / S 192 – 433443 z dnia 5 października 2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: nie.

13.
a)
b)
a)
b)
c)
c)
d)
-

Udzielenie zamówienia:
data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30 listopada 2018 r.;
liczba otrzymanych ofert: 1;
liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1;
liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0;
liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0;
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0;
Wykonawca, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia:
nazwa i adres: Marek Kołodziejski TON COLOR;
adres pocztowy: ul. Ludowa 5c;
kod, miejscowość: 65-742 Zielona Góra;
kraj: Polska;

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.

6.11.
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e)
f)
g)

informacje na temat wartości zamówienia:
początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 385.637,40 zł;
całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 363.293,00 zł,
wartość na okres: 21 dni od zawarcia umowy;
nie jest przewidywane zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia;
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: tak.

14.

Informacje uzupełniające:
Zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

15.

Informacje dodatkowe:

16.
1)

Procedury odwoławcze:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel. +48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL) : www.uzp.gov.pl.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza , ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel.+48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.

2)

17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Europejskiej w dniu 10 grudnia 2018 r.

zostało

przekazane Urzędowi

Publikacji Unii

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Wioleta Haręźlak
Zastępca Prezydenta
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