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Ogłoszenie

Numer

2021-14333-28349

Id

28349

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.11.01.02-10-0052/18 - „Wiedza na piątkę z plusem!”

Tytuł

„Wiedza na piątkę z plusem!”

Zamówienia uzupełniające

-

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne 
okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy, w szczególności: 
Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli zmianie ulegnie harmonogram realizacji zadań w Projekcie 
lub w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumie 
okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można 
zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; zmiany warunków i terminów płatności – w przypadku zmian 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy. Zmiana umowy wymagać 
będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-01-29
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 3 - Wykaz oferowanego sprzętu
5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
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NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-01-29

Data ostatniej zmiany

2021-01-29

Termin składania ofert

2021-02-08 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351543055

Osoby do kontaktu

Agnieszka  Mrówczyńska
tel.: 46 854 51 89
e-mail: a.mrowczynska@rawam.ug.gov.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakupu i dostawy 23 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa
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Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Zakup i dostawa 23 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym oraz 
oprogramowaniem biurowym 

Okres gwarancji

24

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

rawski

Gmina

Rawa Mazowiecka

Miejscowość

Rawa Mazowiecka

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiadanie uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania.

Typ

Potencjał techniczny
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Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje odpowiednimi środkami 
technicznymi i organizacyjnymi, umożliwiającymi realizację zamówienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, nie wszczęto wobec niego postępowania 
upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Weryfikacja w oparciu o złożone oświadczenie 
Wykonawcy.
Inne warunki – brak powiązań kapitałowych lub osobowych - Wykonawcy ubiegający się o 
zamówienie nie mogą być powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
� uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
� posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
� pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań 
kapitałowych lub osobowych.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym 
przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi 
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę 
zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
3. Zamawiający wezwie wybranego Dostawcę do swojej siedziby w celu zawarcia umowy, zgodnej 



Wygenerowano: 2021-01-29 11:40 Strona 5 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Wiedza na piątkę z plusem!”

z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, wskazując mu termin zawarcia umowy pod 
rygorem uznania, iż Dostawca uchyla się od zawarcia umowy w przypadku niezawarcia umowy w 
wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację 
przedmiotu niniejszego zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
a. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
b. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
c. Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje 
uzyskania założonego efektu merytorycznego;
d. Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do 
realizacji jego celu.
6. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podawania przyczyny.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1. CENA ( 80% wagi oceny) przez cenę należy rozumieć cenę brutto za realizację dostawy:
Maksymalna liczba punktów (waga) kryterium CENA - 80 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

GWARANCJA 20%  liczba miesięcy dodatkowej gwarancji dostarczanych produktów powyżej minimalnych 
24 m-cy.
Za każde wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy oferta otrzyma 10 pkt.
-dodatkowe 6 m-cy – 5 pkt.
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-dodatkowe 12 m-cy – 10 pkt.
-dodatkowe 18 m-cy – 15 pkt.
- dodatkowe 24 -m-ce - 20 pkt.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-01-29 - data opublikowania

-> 2021-02-08 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


