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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Miasto Zielona Góra- Urząd Miasta Zielona Góra
kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra
ul. Podgórna 22 , telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55,
www.zielona-gora.pl, e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl, kod NUTS: PL 43
2.

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

3. W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień: nie.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 221.000 euro pn.: „Wdrożenie
innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” część III.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w tym: Komputerów typ I,
Komputerów typ II, Ploterów oraz Oprogramowania biurowe w ramach projektu „Wdrożenie
innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który
realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, oś
priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
4.3. Zgodnie z art. 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.
4.4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy na okres min. 36 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji)
podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.
4.5. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy
ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny
koszt i własnym staraniem.
4.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z
§ 3 ust. 10 wzoru umowy.
4.7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
4.8. Rodzaj zamówienia: dostawa.
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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5. Informacje o częściach: zamówienie udzielone jest jako część zamówienia.
6. Miejsce świadczenia usług: Zielona Góra, kod NUTS: PL 432.
7. Informacje o opcjach: nie dotyczy.
8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie dotyczy.
9. Całkowita wartość zamówienia:
1) Najniższa oferta brana pod uwagę: 821.640,00 zł;
2) Najwyższa oferta brana pod uwagę: 821.640,00 zł.
10. Rodzaj procedury: otwarta.
11. Kryteria udzielenia zamówienia:
cena oferty - 60%
gwarancja - 40%
12. Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie dotyczy.
13. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania:
- Ogłoszenie o zamówieniu: numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
2018/S 138-314708 z dnia 20.07.2018 r.
14.
Udzielenie zamówienia:
1) data zawarcia umowy: 18-12-2018 r.;
2) liczba otrzymanych ofert: 1;
3) zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie;
4) nazwa i adres Wykonawcy:
- firma: OnEdge Sp. z o.o.,
- kod, miejscowość: 60-179 Poznań;
- ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Jeleniogórska 16;
- kraj: Polska;
- kod NUTS: PL 415;
- Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: tak;
5) informacje na temat wartości zamówienia:
− początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 540.000,00 zł,
− całkowita końcowa wartość zamówienia (z VAT): 821.640,00 zł,
6) w ramach zamówienia nie jest przewidywane zlecenie podwykonawstwa.
15. Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy,
działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
16. Procedury odwoławcze:
1) 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.
2) 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.
17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
w dniu 16 stycznia 2019 r.
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