
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z

siedzibą w Więcborku: Zakup, dostawy i montaż wyposażenia dwóch placówek opiekuńczo-

wychowawczych w ramach projektu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby

dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną w Więcborku”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Ogłoszenie nr 639221-N-2018 z dnia 2018-10-22 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0f5fde...

1 z 23 2018-10-22, 12:35



Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w

Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, krajowy numer identyfikacyjny 34019653400000, ul.

Aleja 600-lecia 9 , 89410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 389 54 55,

e-mail beatalida@interia.eu, faks 52 389 54 55.

Adres strony internetowej (URL): bip.capow-wiecbork.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne bip.capow-wiecbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

bip.capow-wiecbork.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia

23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 poz. 1830), osobiście lub za

pośrednictwem posłańca/kuriera. Podstawa prawna: art. 10c 1 i 2 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza

złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

Adres:

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowaczych w Sepólnie Krajeńskim z siedziba

w Więcborku, al.. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawy i montaż wyposażenia

dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu pn. „Budowa dwóch budynków

mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z

niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”

Numer referencyjny: CAPOW.272.1.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0f5fde...

4 z 23 2018-10-22, 12:35



budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawy i montaż (jeżeli jest wymagany) towarów

stanowiących wyposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych , położonych w

Więcborku na działce ewidencyjnej 690/4 w podziale na sześć następujących części zamówienia:

Część nr 1. Meble pod zabudowę schodów Część nr 2. Meble pokojowe. Część nr 3. Dekoracje okien.

Część nr 4. AGD (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej) Część nr 5. Meble kuchenne

(współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) Część nr 6. Elektronika (współfinansowanie ze

środków Unii Europejskiej)

II.5) Główny kod CPV: 39000000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

32000000-3

30200000-1

39150000-5

39711000-9

39221000-7

39200000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
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miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-12-15

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku

zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia

o wartości brutto minimum: Nr części Nazwa Wartość zamówienia 1. Zabudowa wnętrz 10 000,00

2. Meble pokojowe 40 000,00 3. Dekoracje okien 5 000,00 4. AGD 20 000,00 5. Meble kuchenne

20 000,00 6. Elektronika 30 000,00 W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania,

wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania danej dostawy dotyczą części umowy już

zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do upływu terminu składania ofert) i

te parametry wykonania dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w załączniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia braku podstaw do

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
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5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) odpisu z właściwego rejestru

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę

dostępności dokumentu, o którym mowa powyższej, w formie elektronicznej pod określonymi

adresami internowanymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. c) zaświadczenia

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia. b) wykazu wykonanych dostaw (sporządzonego z wykorzystaniem
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wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również nadal wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy

Pzp ( załącznik nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej składa każdy z Wykonawców. Uwaga: W myśl przepisów ustawy Pzp, złożenie przez

Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przed zamieszczeniem przez

Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest

czynnością nieskuteczną. Oznacza to, iż Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np.

wraz z ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku zaniechania tej czynności przez

Wykonawcę, zostanie on wezwany do uzupełnień z mocy art. 26 ust 3 ustawy Pzp, względnie do

złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
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technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

termin dostawy 20,00

termin realizacji reklamacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określone

są w załączniku nr 6 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-05, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zabudowa miejsca pod schodami

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wnęka pod

schodami podzielona na dwie części, każda z części ma pełnić funkcję półek na buty. Każda część

wysuwana na rolkach/prowadnicach, półki na buty dwustronne. Szerokość półek – 45cm. Każda część

zewnętrzna wykonana z płyty laminowanej. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. (Wykonawca ma

obowiązek przyjechać i dokonać wizji lokalnej, zdjąć wymiary z wyznaczonego miejsca na powstanie

zabudowy.) - POW nr 1 - POW nr 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 39150000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

termin dostawy 20,00

termin realizacji reklamacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Meble pokojowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szafa z

drzwiami przesuwnymi o wymiarach; 150/210/58 (+/- 5cm) kolor – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonana z płyty dwustronnie laminowanej. Wyposażona w metalowe uchwyty. Fronty i boki o grubości

min. 18 mm. Wewnątrz półki z płyty dwustronnie laminowanej grubość min 18 mm. Wzór rozmieszczenia

półek na zdjęciu poglądowym. W ofercie należy uwzględnić koszt dostawy i montaż. • Stół drewniany z

drewna bukowego, rozmiar 160x90 +/- 10 po rozłożeniu min 360cm. Kolorystyka do ustalenia z

zamawiającym. • Krzesła z drewna bukowego, siedzisko drewniane. Do każdego krzesła

przyporządkowana poduszka. Nogi krzeseł podklejone filcem. Krzesła zmontowane - przygotowane do

użytkowania. Budynek 1 Budynek 2 Ława do pokoju - wymiary ławy - 110x50x60 Kolorystyka do

ustalenia z Zamawiającym Budynek 1 Budynek 2 Fotel półokrągły, pokryty tworzywem skóropodobnym,

łatwo czyszczącym. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym Wymiary – na zdjęciu poglądowym

Budynek 1 Budynek 2 Kanapa tapicerowana na sprężynach bonelowych w kolorystyce do ustalenia z

Zamawiającym. Tkanina obiciowa odporna na plamy i łatwa w czyszczeniu. Tkanina obiciowa oraz

wypełnienie musi posiadać atest o niepalności. Do każdej kanapy 2 sztuki poduszek ozdobnych w

kolorystyce dopasowanej do koloru kanapy. 2 szt. Kanapy dwuosobowe, 2 szt. Kanapy trzyosobowe, 2 szt.

Fotele jednoosobowe Kanapy i fotele zmontowane gotowe do użytkowania Budynek 1 Budynek 2 taboret

do wysokiego blatu, wykonane z drewna bukowego, kolor do ustalenia z Zamawiającym, siedzisko

drewniane. Wymiar 41/49/96 wysokość siedziska od podłogi 62 cm, głębokość 40 cm, tolerancja
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wymiarów +/- 2cm Budynek 1 Budynek 2 Biurko o wymiarach 100x55, wys.77cm z szufladami, bez półki

na klawiaturę, wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18mm. Kolor: do uzgodnienia z

Zamawiającym Biurka zmontowane - przygotowane do użytkowania. Budynek 1 Budynek 2 Szafa

2-drzwiowa z zamkiem patentowym i półkami o wymiarach 130 cm x 210 cm głębokości 45 cm,

wykonana z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm. Odstęp między półkami na wysokość

segregatora A4. Obowiązkowo zamontowane zamki na klucz. Kolor: do uzgodnienia Szafki zmontowane -

przygotowane do użytkowania. Budynek 1 Budynek 2 Łóżko wraz z materacem o wymiarach

90cm/200cm ze skrzynią wsuwaną pod łóżko na kółkach, kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym.. Meble

zmontowane gotowe do użytkowania. Budynek 1 Budynek 2 Łóżko wraz z materacem o wymiarach

90cm/200cm ze skrzynią wsuwaną pod łóżko na kółkach. Kolor do uzgodnienia. Mebel zmontowany do

użytkowania. Budynek 1 Budynek 2 Fotel obrotowy biurowy, materiał plamoodporny, obciążenie max.

120 kg, blokada pozycji w pionie, blokada pozycji – TILT lub równoważna, wysokość całkowita – max

120cm, wysokość oparcia od powierzchni siedziska – 66 cm, głębokość siedziska 45 cm, szerokość

siedziska – 49 cm, kółka kauczukowe. Krzesło zmontowane gotowe do użytkowania. Budynek 1 Budynek

2 Krzesło drewniane bukowe z siedziskiem tapicerowanym, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Budynek 1 Budynek 2 Stół drewniany, Szerokość: 80 cm, Długość: 160 cm, Wysokość: 78 cm. Kolor do

uzgodnienia z Zamawiającym. Budynek 1 Budynek 2 Kanapa o wymiarach: szer. 233cm , funkcja spania

:200cm x 140cm. Stelaż wykonany z drewna i płyty wiórowej, pianka poliuretanowa, poduszki w

komplecie - 3 poduszki oparciowe, na zamek, kanapa z funkcją spania i pojemnikiem na pościel, nóżki

przednie chromowane, nóżki plastikowe czarne boczne i tylne Budynek 1 Budynek 2 Szerokość : 195 cm

Głębokość: 88 cm Wysokość: 88 cm Powierzchnia spania: 195x130 cm Sprężyny BONEL Kolorystyka -

do uzgodnienia z Zamawiającym Budynek 1 Budynek 2 Komoda 4 szufladowa wykonana z płyty

laminowanej 16mm odpornej na ścieranie. Fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej. 4 szuflady

poruszają się na metalowych prowadnicach rolkowych, krawędzie oklejone obrzeżem ABS, zamontowane

domykacze. Każda komoda powinna posiadać uchwyty do zamontowania przy ścianie. grubość płyty: 1,6

cm długość: 100 cm głębokość: 40 cm wysokość: 82 cm Budynek 1 Budynek 2 Komoda z płyty

laminowanej 16mm odpornej na ścieranie. Długość ; 150 cm Głębokość: 50 cm wysokość: 80 cm szafki

zamykane na klucz. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Budynek 1 Budynek 2 Komoda - front i

korpus komody wykonany z odpornej na zarysowania płyty laminowanej, kolorystyka do uzgodnienia z

Zamawiającym Wymiary: Szerokość – 130 cm Wysokość – 80 cm Głębokość – 40 cm Budynek 1

Budynek 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 39150000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

termin dostawy 20,00

termin realizacji reklamacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dekoracje okien

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Karnisze

chromowane (stare złoto) pojedyncze: - łączna długość karniszy: Budynek 1 – (salon) zdjęcie wymiarów

przez Wykonawcę Budynek 2 – (salon) zdjęcie wymiarów przez Wykonawcę w ofercie należy uwzględnić

koszt dostawy i montaż. Roleta dzień i noc w kasecie z prowadnicą wraz z montażem. Kolorystyka – do

ustalenia z Zamawiającym 1 budynek – 20 pomieszczeń, w których mają być zamontowane rolety. 2

budynek – 20 pomieszczeń, w których mają być zamontowane rolety W ofercie należy uwzględnić koszt

dostawy i montaż. Przed wykonaniem należy dokonać szczegółowych pomiarów z natury w celu ustalenia

ilości, szerokości i długości rolet. W budynku istnieją okna narożne. Firana szyfonowa, śnieżna biel, na

metalowych przelotkach; 1 budynek (salon) – 24 firany o szer. 150 cm, długość - 245cm 2 budynek

(salon) – 24 firany o szer. 150 cm, długość - 245cm w ofercie należy uwzględnić koszt dostawy i montaż

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39200000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0f5fde...
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Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

termin dostawy 20,00

termin realizacji reklamacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: AGD - artykuły gospodarstwa domowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chłodziarko-

zamrażarka z podwójnymi drzwiami w chłodziarce. Zamrażarka na dole, składająca się z 2 szuflad.

Wymiary bez elementów wystających (+/-) 5cm) (WxSxG) 195,5 x 70 x 78,5 cm Czas utrzymania

temperatury w przypadku braku zasilania min 18 godzin Chłodziarka i zamrażarka niewymagająca

odmrażania – bezszronowa (No Frost). Elektroniczna regulacja temperatury lodówki, wyświetlacz

elektroniczny. Klasa energetyczna A+ +Pojemność użytkowa chłodziarki min. 292 litry. Pojemność

użytkowa zamrażarki min 110 litrów. Wewnętrzna powłoka antybakteryjna, półki wykonane ze „szkła

bezpiecznego”. zgodna z normami HCP Kolor : - srebrna inox, Np: Hotpoint-Ariston E4DY AA X C lub

model równoważny. Zmywarka pod zabudowę o wymiarach 59,8/84,5/57,5, klasa A++, zużycie wody

max 10lit na cykl, poj min 12 kompletów, wyposażona w funkcję wypażania naczyń. Z godna z normami

żywieniowymi. Np. Bosch SMS46GI05E lub Bosch SMV46KX00E lub model równoważny Pojemność -

28 litrów, Moc mikrofal – min. 900 W, Sterowanie – elektroniczne, Funkcje podstawowe - grill,

podgrzewanie, rozmrażanie, , termoobieg,, Moc grilla - 1500 W, blokowanie obrotów talerza, funkcja

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0f5fde...
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"zdrowa żywność", pochłaniacz zapachów, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybki start, timer, tryb

"eco", wyświetlacz LED, zegar, Wykończenie wnętrza - emalia ceramiczna, Średnica talerza obrotowego -

32 cm, kolor srebrny inox. Moc silnika – powyżej 1000W, Pojemność misy roboczej – powyżej 6 litrów,

regulacja obrotów - mechaniczna – skokowa, Praca pulsacyjna, możliwość mycia poszczególnych części

w zmywarce, kolor srebrny, z funkcją: miksowania, rozdrabniania – siekania, ubijanie piany, mielenie

mięsa , krojenie na plastry , tarcie ziemniaków, zagniatanie ciasta , tarcie na wiórki . Płyta indukcyjna i

piekarnik pod zabudowę. Płyta indukcyjna - Wymiary (szer. x wys. x gł.) 57,6 x 5,5 x 51,8 cm, Kolor

płyty grzewczej – czarny, Moc przyłączeniowa 7,4 kW, Napięcie zasilania 230V, 400V, Pola grzewcze - 4

pola indukcyjne, Sterowanie płyty grzewczej - elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej,

Wykonanie płyty grzewczej – ceramiczne, 3 tryby gotowania, automatyka gotowania , funkcja Bridge -

łączenie dwóch pól w jedno większe, funkcja pauza, minutnik, płynna regulacja mocy grzania,

podtrzymywanie ciepła, powerBoost, Pro Baby System, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie

wielkości garnka, sterowanie sensorowe, timer. Piekarnik – 59,5cm x 59,5cm x 55,1cm, Kolor frontu

srebrny-stal, Klasa energetyczna A++, Napięcie zasilania 230V, Pojemność - 75 litrów, Drzwi otwierane

uchylnie, Sterowanie - mechaniczne - pokrętła na froncie piekarnika, Programator pracy piekarnika –

mechaniczny, grill, termoobieg , Rożen, Typ prowadnic w piekarniku teleskopowe, drabinki. Stół roboczy

ze stali nierdzewnej o wymiarach dł. 90cm x szer.70 cm. U dołu zamontowana półka. Zlewozmywak 1 –

komorowy z ociekaczem, Typ nakładany Wymiary (szer. x głęb.) 80 cm x 50 cm Kolor - srebrny

Wykonanie - stal szlachetna jedwab Zlewozmywak 1 – komorowy, Typ nakładany Wymiary (szer. x głęb.)

80 cm x 50 cm Kolor- srebrny Wykonanie - stal szlachetna jedwab Okap kuchenny wykonany ze stali

nierdzewnej, szerokości 60 cm, podłączenie do kanału wentylacyjnego wyprowadzonego na zewnątrz. Do

ceny należy doliczyć wszystkie niezbędne materiały przyłączeniowe oraz koszt montażu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39711000-9, 39221000-7, 32000000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0f5fde...
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Kryterium Znaczenie

cena 60,00

termin dostawy 20,00

termin realizacji reklamacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Meble kuchenne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Meble kuchenne

z ladą + blat w pomieszczeniu spiżarni, zgodne z normami HCCP dla instytucji żywienia zbiorowego.

Wykonanie i montaż. W każdym komplecie szafki stojące połączone blatem i wiszące, w szafkach

stojących min. 9 szuflad, szuflady oraz drzwiczki szafek ze spowalniaczami i samodomknięciem.

Szerokość blatu minimum 65 cm. Meble należy zaprojektować z uwzględnieniem orientacyjnego rysunku

( zał. nr 1) po dokonaniu pomiarów z natury. Projekt należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji

wraz ze specyfikacją wykorzystanych materiałów. Należy policzyć koszt mebli wraz z ich montażem oraz

montaż sprzętu kuchennego wbudowywanego w meble tj. kuchenki mikrofalowej, zmywarki do naczyń,

indukcyjnej płyty grzewczej, piekarnika, zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem w kuchni,

zlewozmywaka dwukomorowego w pomieszczeniu spiżarni, okapu nie zabudowanego. Płyta MDF. Blat

min. 1,8 cm. Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 39150000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

termin dostawy 20,00

termin realizacji reklamacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Elektronika

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:10 laptopów z

oprogramowaniem (parametry minimalne): Nazwa typu Notebooki Opis ogólny laptopy z

oprogramowaniem Typ procesora Intel Core i5 (osiągający minimum 7000 punktów w teście PassMark -

CPU Mark na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) lub równoważny Ilość rdzeni / wątków

4 / 8 Przekątna ekranu 17.30 cali Rozdzielczość optymalna 1920 x 1080 (Full HD) pikseli System

operacyjny Microsoft® Windows 10 Home PL 64-bit Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4 2400MHz

Pamięć zainstalowana (GB) 8 Maksymalna wielkość pamięci 32 GB Karta graficzna zintegrowana z

procesorem Tak Dodatkowa karta graficzna Tak Wbudowane Audio Tak Zamontowany dysk minimum

500 GB o prędkości nie mniejszej niż 5400 obr./min., dopuszcza się zastosowanie dysku SSD o

pojemności nie mniejszej niż 200 GB Napęd optyczny Tak Napęd optyczny wbudowany DVD+/-RW Tray

load Sieć LAN/WIFI 1x RJ-45 (LAN) , IEEE 802.11a/b/g/n/ac Port Bluetooth Tak Złącze HDMI HDMI

x1 Porty USB Min. 3x w tym co najmniej 1x USB3.0 Wejścia i wyjścia audio Wyjście/wejście mini-jack

Dodatki multimedialne Mikrofon; Głośniki stereo Wbudowana kamera internetowa Tak Czytnik kart Tak

Warunki serwisowe 24 miesiące Wyposażenie dodatkowe Zasilacz sieciowy, Informacje dodatkowe

klawiatura QWERTY Okres rękojmi w miesiącach 24 2 urządzenia wielofunkcyjne: • Funkcje urządzenia

– drukarka, kopiarka, skaner • Rodzaj druku Atramentowy • Format A6, A5, A4 • Druk w kolorze •

Rozdzielczość druku 1200 x 6000 dpi • Maks. prędkość druku w czerni 27 str/min • Maks. prędkość druku

w kolorze 10 str/min • Druk Photo • Zainstalowana pamięć 64 MB • Podajnik papieru min.100-arkuszy •

Odbiornik papieru 50-arkuszy • Gramatura papieru (min.) 64 g/m² • Gramatura papieru (maks.) 220 g/m²

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

termin dostawy 20,00

termin realizacji reklamacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0f5fde...
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