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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na: dostawę wyposażenia żłobka w Barcinie
I.
Zamawiający
1. Zamawiającym jest :
Gmina Barcin
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43
www.bip.barcin.pl, sekretariat@barcin.pl
2. Wszelkie pisma związane z przetargiem mają być kierowane wyłącznie na w/w adres wraz z numerem postępowania: SS.271.10.2019.ZP
II.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą,
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia żłobka w Barcinie w następujących częściach:
Część I – Dostawa mebli,
CPV: 39100000-3, 39112000-0, 39121000-6, 39130000-2, 39150000-8
Część II – Dostawa komputerów, sprzętu RTV i AGD,
CPV: 30213000-5, 30213100-6, 32324600-6, 39713210-8
Część III – Dostawa zabawek,
CPV: 37520000-9,
Część IV – Dostawa wyposażenia kuchni,
CPV: 39221000-7, 39221100-8, 39221110-1
Część V – Dostawa sprzętu do sprzątania i pozostałego wyposażenia.
CPV: 39224000-8
2. Zakres przedmiotu zamówienia określa: opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 i
1a) do specyfikacji istotnych warunków
3. Jeżeli w SIWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm,
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych
odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z
art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod
względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów
składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych.
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4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w
stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności
lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą
normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Barcina, z siedzibą w Urzędzie
Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100,e-mail: sekretariat@barcin.pl
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Urząd Miejski,
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100, e-mail: iod@barcin.pl *;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
wyposażenia żłobka w Barcinie SS.271.10.2019.ZP prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
i) nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
−

−

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*
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−

1.
2.
3.

4.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
***

IV.
Wymagany termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
a) część I: 20 dni od powiadomienia przez Zamawiającego,
b) część II – V: 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.
Warunki płatności:
- termin i forma płatności: przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania
6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje
w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją,
modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki
nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt dofinansowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, Moduł 1a.

V.
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców – wskazanie pkt. 11 zał. nr 2 do SIWZ.
VI.
Części zamówienia, oferty wariantowe i zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane
części.
3. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych i nie przewiduje
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.
VII.
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
IX.
Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w przypadku
wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt. 1, 3, 4
ustawy.
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2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 i 16-20
ustawy oraz ust. 5 pkt 1, 3, 4, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody, o których mowa w pkt. 3.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
X.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą
1. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu – zał. nr 3 do SIWZ,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenia te
składa każdy z nich.
2. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia –
wzór zał. nr 4.
3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy najwyżej ocenionego
4. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1a i b niniejszej części SIWZ.
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7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
8. W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie jak również do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń
lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
12. W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
XI.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą mailową z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów i oświadczeń składanych na podstawie art. 26 ustawy
oraz pełnomocnictwa.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, o których mowa w pkt. 1 i 2.
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4. Zamawiający domniemywa, że pismo przez niego wysłane na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego
do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji
w sposób określony w pkt. 1 i 3 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
XII.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień są: Szymon Kozłowski - gł. specjalista ds. zamówień publicznych (w sprawach procedury), pok. 36, tel. 52 383 41 55, oraz Justyna Lewandowska – gł. specjalista ds. rozwoju i funduszy zewnętrznych (w sprawach przedmiotu zamówienia część II - V), pok. 44,
tel. 52 383 41 56 w godzinach pracy tj. od 700 do 1500 poniedziałek, środa, czwartek, 700
do 1630 wtorek i 700do 1330 piątek.
XIII.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt.
2 Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami ustawowymi.

XIV. Termin związania z ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa pociąga konieczność wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
XV. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie lub na druku „Formularza oferty” (wg załącznika nr 2
do SIWZ). Wszędzie tam, gdzie załączone do SIWZ wzory formularzy nakazują podać
dane wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane wszystkich wykonawców.
2. Ofertę - pod rygorem nieważności - należy sporządzić w formie pisemnej w języku
polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem itp.
3. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż
polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
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4. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć
podpisy na ofercie i tych załącznikach do oferty, które sporządził Wykonawca oraz
muszą parafować miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.
5. Zaleca się by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, oraz zaparafowana, a także połączona w sposób zabezpieczający ofertę celem
uchronienia przed jej zdekompletowaniem.
6. Wymagane oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7. Wymagane dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty winni załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być, złożone w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej przez notariusza)
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba.
15. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie konkretne informacje
mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością
oferty i oznaczone klauzulą „ NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby
kartki te były ponumerowane. Spięta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak
wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Zastrzeżenie przez Wykonawcę
informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej
wiadomości informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których
podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy), adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest
dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w
niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
16. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem.
XVI. Sposób opakowania ofert, miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób co najmniej
następujący: „Oferta na dostawę wyposażenia żłobka w Barcinie” sprawa:
SS.271.10.2019.ZP ”Nie otwierać przed 22.03.2019r. godz. 12:15
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać
na adres Zamawiającego:
Gmina Barcin
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019r. do godz. 1200 (decyduje data
wpływu).
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.03.2019r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego
wskazanej w pkt. 2 niniejszej części sala nr 6.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu
lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być
opisane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z postanowieniami
pkt. 1 niniejszej części SIWZ i dodatkowo oznaczonej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie bez otwierania,
bez względu na przyczyny opóźnienia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

XVII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie zamówienia, cena ma uwzględniać całkowity koszt wykonania zadania, a w szczególności koszty podatku VAT
oraz inne elementy niezbędne do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
oferty. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo zapoznał się z przedmiotem zamówienia.
Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie
będzie podlegała zmianom (cena ryczałtowa).
Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia:
koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, transportu, wniesienia,
ustawienia i montażu przedmiotu zamówienia.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt
przedmiotu zamówienia, koszt transportu, montażu w jednostkach Zamawiającego.
Cena oferty powinna być podana cyfrą wraz ze stawką podatku VAT oraz wyliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
Cenę oferty i składające się na nią ceny jednostkowe należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
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inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy).
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
11. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku. Nie załączenie tej informacji będzie oznaczał brak
powstania w/w obowiązku.
XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczania ceny
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena (brutto) – 60 %
Skrócenie terminu wykonania zamówienia – 30 %
Gwarancja – 10 %
2. Opis sposobów dokonywania oceny ofert.
Kryterium - cena 60 % (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium
ceny przez n-tą ofertę będzie określona wg wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
(1+ ------------------------------------------------- )
cena brutto oferty badanej
C = ------------------------------------------------------------ x 60
2
gdzie:
C - wartość punktowa badanej oferty
Skrócenie terminu – 30% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium
skrócenie terminu T będzie następująca: wymagany termin zgodnie z zapisami pkt. 1
a) i b) części IV SIWZ. Wykonawca w pkt. 2 zał. nr 2 do SIWZ (Formularz oferty) wpisuje
o ile dni skróci termin wykonania zamówienia (max. skrócenie: 17 dni część I i/lub 7
dni część II-V). Brak wypełnienia lub wpisanie 0 dni będzie traktowany jako termin
zgodny z SIWZ. Jeżeli Wykonawca poda termin skrócenia krótszy niż 17 dni część I
i/lub 7 dni część II-V oferta zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca treści SIWZ
(art. 89 ust. 1 pkt. Pzp).
UWAGA: Część I obejmuje dostawę i montaż
ilość dni w ofercie badanej
T = ------------------------------------------------------ x 30
największa zaproponowana ilość dni
gdzie:
T - wartość punktowa badanej oferty
Gwarancja – 10% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium
Gwarancja G będzie następująca: minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy,
a maksymalny 48 miesięcy.
Wykonawca w pkt. 3 zał. nr 2 (Formularz oferty) podaje proponowany okres gwarancji w miesiącach. Zaoferowanie okresu krótszego spowoduje odrzucenie oferty, zaś
podanie okresu dłuższego niż 48 miesięcy Wykonawca otrzyma max. liczbę punktów
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tj. 10. Brak wypełnienia lub wpisanie 0 będzie traktowany jako minimalny termin gwarancji.
G0f – Gmin
G = ----------------- x 10
Gmax – Gmin
gdzie:
G - wartość punktowa badanej oferty
Gof – ilość miesięcy oferty badanej
Gmin – najniższa ilość miesięcy – 36 m-cy
Gmax – najdłuższa ilość miesięcy – 48 m-cy
Łączna punktów z w/w będzie brana do oceny tego kryterium.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę ofertę, która otrzyma najwyższą łączną
liczbę punktów, przemnożoną przez liczbę członków komisji, tzn. ofertę dla której obliczona wartość LP będzie najwyższa.
LP= C + T + G
Wszystkie punkty są zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

XIX. Informacje o trybie otwarcia ofert
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
d) zawartych w ofertach.
XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie i jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadomi także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o terminie po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację
o dokonanym wyborze na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń).
Zamawiający zawiera umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwoła-
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Załącznik nr 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Część I – Dostawa mebli
CPV: 39100000-3, 39112000-0, 39121000-6, 39130000-2, 39150000-8
Opis zgodnie z poz. 1 – 7, 88 – 90, 92, 93, 97 – 106, 110 – 113, 121 – 129, 132, 137 – 140,
179, 181 – 183, 186, 189, 190, 193 – 203, 206 – 212 i 268
załącznika 1a)
UWAGI:
• Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy jest bezwzględnie zobowiązany
do przedstawienia propozycji elementów wyposażenia (konkretne wzory, wymiary,
materiały tapicerskie itd.),
• Dopuszcza się rozbieżność wymiarów wyposażenia w tolerancji +/- 5% w stosunku do
podanych wymiarów,
• Wykonawca przed dostawą wyposażenia jest zobligowany do zapoznania się z
miejscem montażu wyposażenia, celem dokonania pomiarów z natury.
Część II – Dostawa komputerów, sprzętu RTV i AGD,
CPV: 30213000-5, 30213100-6, 32324600-6, 39713210-8
Opis zgodnie z poz. 258 – 262, 270 , 275 – 292.
załącznika 1a)
opis do poz. 275 – 278.

SPECYFIKACJA
1. ZESTAW KOMPUTEROWY (JEDNOSTKA CENTRALNA WRAZ Z MONITOREM, ZASILACZEM UPS
ORAZ OPROGRAMOWANIEM).
Zastosowanie: Zestaw komputerowy będzie wykorzystywany do pracy z aplikacjami biurowymi. Będzie pełnił rolę lokalnej bazy danych oraz zapewni dostęp do Internetu i
poczty elektronicznej.
KOMPUTER TYPU DESKTOP Z OPROGRAMOWANIEM
Lp.

Nazwa komponentu

1

Wydajność obliczeniowa

2

Pamięć operacyjna RAM

3

Parametry pamięci masowej

4

Wydajność grafiki

5

Łączność

6

Wbudowane napędy optyczne

7

Wyposażenie
dialne

8

Złącza karty graficznej

9

Porty wewnętrzne (wolne)

Wymagania - minimalne parametry techniczne / funkcjonalności
Procesor czterordzeniowy, o bazowej częstotliwości 3.0 GHz
(3.5 GHz w trybie turbo,
6MB pamięci podręcznej), osiągający w teście PassMark
CPU Mark wynik min. 7397 punktów;
Min. 8 GB (DIMM DDR4, PC4-19200, 2400 MHz)
z możliwością rozbudowy do min. 16 GB;
Min. 1000 GB HDD SATA 7200 obr.;
Grafika zintegrowana z procesorem, pamięć współdzielona
z pamięcią RAM, osiągający
w teście PassMark G3D Mark wynik min. 1134 punktów;
Bluetooth;
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
LAN 10/100/1000 Mbps;

multime-

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer;
Min. 24-bitowa karta dźwiękowa, zintegrowana
z płytą główną, zgodna z High Definition, obsługująca porty
słuchawek i mikrofonu;
1 x VGA;
1 x HDMI;
SATA III - 1 szt.
PCI-e x1 - 1 szt.
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PCI-e x16 - 1 szt.
M.2 - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Wejście/wyjścia audio - 3 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Obudowa typu SFF (Small Form Factor), wyposażona w zasilacz wewnętrzny o mocy
nie mniejszej niż 210 W pracujący w sieci
230V 50/60Hz.
Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona);
W zakresie zgodności z systemami operacyjnymi
i standardami niezbędne jest przedstawienie
przez Wykonawcę potwierdzenia kompatybilności komputera na daną platformę systemową;
Zainstalowany system operacyjny - Microsoft Windows 10
HOME PL 64 - bit lub równoważny
wg zał. nr 1. Nośnik z systemem operacyjnym
musi być dołączony do komputera.
W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego oprogramowaniu wymaganemu przez Zamawiającego
do oferty należy dołączyć:
- opis oferowanego oprogramowania równoważnego,
- pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego,
- wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego,
- pełne warunki i zasady świadczenia usług subskrypcji (aktualizacje i wsparcie) potwierdzające, że oferowane oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i funkcjonalności
zawarte w wymaganiach ogólnych dotyczących przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) Microsoft Windows 10 Home
PL (wersja 64-bitowa);

10

Rodzaje wejść / wyjść panel tylny

11

Rodzaje wejść / wyjść panel przedni

12

Obudowa

13

Zgodność
z systemami operacyjnymi
i standardami

14

System operacyjny

15

Dodatkowe oprogramowanie
- pakiet biurowy

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business
lub równoważny wg zał. nr 2;

BIOS

1. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
2. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych podłączonych
do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS min.
informacji o:
− wersji BIOS,
− nr seryjnym komputera,
− ilości pamięci RAM,
− typie procesora,
− pojemności zainstalowanego dysku twardego,
− rodzajach napędów optycznych,
− kontrolerze audio.
3. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania

16
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17

Gwarancja

18

Wsparcie techniczne producenta

19

Urządzenia peryferyjne

20

Pozostałe warunki

startu systemu operacyjnego.
4. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń.
5. BIOS w pełni obsługiwany przez interfejs myszy
i klawiatury oraz w pełni wykorzystujący dyski twarde
większe niż 2.2TB (min).
6. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
7. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych
do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
oraz możliwość ustawienia następujących zależności
pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego
na uruchomienie systemu
bez podania hasła administratora.
8. Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu
hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie
hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w
sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
9. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty
dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
10. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
11. Możliwość wyłączania portów USB;
Minimum 3 lata;
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie
producenta komputera, realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego
lub modelu komputera;
1. Klawiatura przewodowa – USB, w układzie polski programisty, sygnowana logiem producenta komputera;
2. Mysz przewodowa - USB, optyczna, sygnowana logiem
producenta komputera;
Rok produkcji sprzętu 2018 lub 2019 - wymagane jest, aby
dostarczony sprzęt był sprzętem fabrycznie nowym;
MONITOR

L.p.
1
2
3
4

Nazwa komponentu
Przekątna ekranu
Format obrazu
Rodzaj panelu
Rozdzielczość fizyczna

Wymagania minimalne parametry techniczne / funkcjonalności
Min. 23.6"; 60 cm;
16 : 9;
VA LED, matowe wykończenie;
Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela);
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5

Jasność

6

Kontrast

7

Kąt widzenia CR>10

8
9

13
14
15

Czas reakcji matrycy
Wyświetlane kolory
Redukcja
niebieskiego
światła
Maks. powierzchnia robocza
(wys. x szer.)
Wielkość plamki (pion. x
poz.)
Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa
Synchronizacja

16

Interfejsy

17

HDCP

18

Regulacja parametrów

19

Parametry regulowane

20

25
26
27
28
29
30

Głośniki
Zabezpieczenie przed
kradzieżą
Stopka z regulacją wysokości
Regulacja wysokości
Obrót ekranu (funkcja
"PIVOT")
Kąt obrotu
Kąt pochylenia
Standard VESA
Kolor
Zasilanie
Gwarancja

31

Dodatkowe wyposażenie

10
11
12

21
22
23
24

Min. 250 cd/m2 typowa;
3000:1 typowy;
12 000 000 : 1 ACR;
Poziomo/pionowo: 178°/ 178°;
Prawo/lewo: 89°/ 89°;
Góra/dół: 89°/ 89°;
6 ms;
16.7 mln;
Tak;
293.22 x 521.28 mm; 11.5" x 20.5";
0.2715 x 0.2715 mm;
24 - 80kHz;
56 - 75Hz;
Separate sync;
VGA;
DVI-D;
HDMI;
Tak
Przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach
(EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chiński, RU, JP) i 5 przycisków obsługi
(Power, Menu, +/ Głośność/ Redukcja niebieskiego światła, , Auto);
Jasność (jasność, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów,
sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), różne (przywróć, wybór wejścia
sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja;
2 x 2 W (Stereo);
Kompatybilny z Kensington-lock™;
Tak;
130 mm;
90°;
90°; 45° w lewo; 45° w prawo;
22° w górę; 5° w dół;
100 x 100 mm;
Czarny;
AC100~240V 50/60Hz, zasilacz wewnętrzny;
Producenta - min. 36 miesięcy;
Zamawiający dostarczy kabel do podłączenia PC z monitorem, typu HDMI-HDMI, o długości min. 1,8m;
ZASILACZ AWARYJNY UPS

L.p.
1
2

Nazwa komponentu
Moc wyjściowa
Maksymalna
możliwa
do konfiguracji moc (w
watach)

Wymagania minimalne parametry techniczne / funkcjonalności
330W / 550VA;
330W / 550VA;
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3

5
6

Napięcie wyjściowe
Częstotliwość
na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
Topologia
Typ przebiegu

7

Złącza wyjściowe

8

Czas przełączania
Nominalne napięcie wejściowe
Częstotliwość wejściowa
Typ gniazda wejściowego
Zakres napięcia wejściowego
w trybie podstawowym
Zmienny zakres napięcia
wejściowego
w trybie podstawowym
Maksymalny prąd wejściowy

4

9
10
11
12

13
14
15

Typ akumulatora

16

18
19
20

Typowy czas ładowania
Oczekiwana
żywotność
akumulatora (lata)
Bateria w zestawie
Porty
Panel sterowania

21

Alarm dźwiękowy

22

Ochrona linii danych

23
24

Filtrowanie
Gwarancja

17

230V;
50 Hz;
Line Interactive;
Schodkowa aproksymacja sinusoidy;
IEC 320 C13 – 3 szt.
IEC 320 C13 (zasilanie zapasowe) – 3 szt.
IEC Jumpers (zasilanie zapasowe) – 2 szt.
6ms typical : 10ms maximum;
230V;
50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie);
IEC-320 C14;
176 - 282V;

155 - 290V;
6.0A;
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z
elektrolitem w postaci żelu;
12 godzin;
3 – 5;
Tak;
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB;
Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD;
Alarm przy zasilaniu akumulatora;
Alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie;
Przewód sieciowy — Ethernet 10/100/1000 Base-T (złącze RJ45);
Tak;
Minimum 3 lata;

Ilość sztuk: 1 zestaw komputerowy
2.
LAPTOP
Zastosowanie: Laptop będzie wykorzystywany w pracy z aplikacjami biurowymi. Będzie pełnił
rolę lokalnej bazy danych oraz zapewni dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.
LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM
Lp.

Nazwa komponentu

1

Wydajność obliczeniowa

2

Pamięć operacyjna RAM

3

Parametry pamięci masowej

4

Wydajność grafiki

5

Łączność

Wymagania - minimalne parametry techniczne / funkcjonalności
Procesor czterordzeniowy, o bazowej częstotliwości 1.6
GHz (3.4 GHz w trybie turbo, 6MB pamięci podręcznej),
osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7623
punktów;
Min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, PC4-17000, 2133 MHz)
z możliwością rozbudowy do min. 20 GB;
Min. 128 GB SSD SATA III;
Grafika zintegrowana z procesorem, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, osiągający w teście PassMark G3D
Mark wynik min. 1019 punktów;
Bluetooth;
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Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
LAN 10/100/1000 Mbps;
6

Wbudowane
tyczne

napędy

op-

7

Wyposażenie multimedialne

8

Złącza karty graficznej

9

Rodzaje wejść / wyjść

10
11
12
13
14
15

Przekątna ekranu
Typ ekranu
Rozdzielczość ekranu
Zasilanie
Bateria
Dodatkowe wymagania

16

Obudowa

17

Zgodność
z systemami operacyjnymi i
standardami

18

System operacyjny

19

Dodatkowe oprogramowanie - pakiet biurowy

20

BIOS

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer;
Min. 24-bitowa karta dźwiękowa, zintegrowana
z płytą główną, zgodna z High Definition, obsługująca
wbudowane głośniki stereo i mikrofon oraz porty słuchawek i mikrofonu;
Kamera internetowa min. 1.0 Mpix;
1 x HDMI;
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
15,6"
Matowy, LED;
1920 x 1080 (FullHD);
AC100~240V 50/60Hz, dołączony zasilacz zewnętrzny;
2-komorowa, 4000 mAh, Li-Ion;
Wydzielona klawiatura numeryczna;
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad;
Możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona);
W zakresie zgodności z systemami operacyjnymi
i standardami niezbędne jest przedstawienie przez Wykonawcę potwierdzenia kompatybilności laptopa na daną
platformę systemową;
Zainstalowany system operacyjny - Microsoft Windows 10
HOME PL 64 - bit lub równoważny wg zał. nr 1. Nośnik z systemem operacyjnym musi być dołączony do komputera.
W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego oprogramowaniu wymaganemu przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
- opis oferowanego oprogramowania równoważnego,
- pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego,
- wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego,
- pełne warunki i zasady świadczenia usług subskrypcji
(aktualizacje i wsparcie) potwierdzające, że oferowane
oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i funkcjonalności zawarte w wymaganiach ogólnych dotyczących
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) Microsoft Windows
10 Home PL (wersja 64-bitowa);
Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business
lub równoważny wg zał. nr 2;
1. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
2. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego laptopa
lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS min. informacji o:
− wersji BIOS,
− nr seryjnym laptopa,
− ilości pamięci RAM,
− typie procesora,
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21

Gwarancja

22

Wsparcie techniczne producenta

23

Pozostałe warunki

− pojemności zainstalowanego dysku twardego,
− rodzajach napędów optycznych,
− kontrolerze audio.
3. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania
startu systemu operacyjnego.
4. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania
stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
5. BIOS w pełni obsługiwany przez touchpad
i klawiaturę oraz w pełni wykorzystujący dyski twarde
większe niż 2.2TB (min).
6. Możliwość polegająca na kontrolowaniu poszczególnych urządzeń, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego laptopa lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem
kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu poszczególnych
slotów.
7. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego laptopa
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego oraz możliwość
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi:
brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
8. Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było
możliwe wprowadzenie zmian
w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy
zostało podane hasło systemowe.
9. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty
dźwiękowej, karty sieciowej, poszczególnych portów z
poziomu BIOS,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego laptopa lub innych, podłączonych
do niego, urządzeń zewnętrznych.
10. Możliwość ustawienia portów USB w trybie
„no BOOT”, czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty
USB są aktywne.
11. Możliwość wyłączania portów USB;
Minimum 3 lata;
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień
na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu laptopa;
Rok produkcji sprzętu 2018 lub 2019 - wymagane jest, aby
dostarczony sprzęt był sprzętem fabrycznie nowym;

Ilość sztuk: 2
3. OPROGRAMOWANIE DO WYŻYWIENIA I MAGAZYNOWANIA
Zastosowanie: Oprogramowanie będzie umożliwiać prowadzenie stołówki (w tym liczenie kaloryczności) oraz gospodarki magazynowej w żłobku.
Wymagane minimalne funkcjonalności:
−
Planowanie i układanie jadłospisów;
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Obliczanie zawartości kalorycznej (kalorii) i innych wartości odżywczych w przygotowanym jadłospisie;
−
Aktualne normy żywieniowe dla dzieci;
−
Kontrola w zakresie kaloryczności posiłku (100% gwarancja prawidłowych obliczeń); Pomaga spełnić wymagania narzucane przez Sanepid związane z układaniem jadłospisu (kalorie, wartości odżywcze, normy żywieniowe) w żłobku;
−
Prowadzenie gospodarki magazynowej w żłobku;
−
Dokonywanie przychodów i rozchodów towarów (występowanie PKWiU);
−
Sporządzanie raportów żywieniowych (obliczanie stawek żywieniowych, drukowanie jadłospisów);
−
Drukowanie zestawień miesięcznych (przychodów, rozchodów, raportów żywieniowych, stanu magazynu, historii towarów);
−
Możliwość zdefiniowania kilku magazynów;
−
Spełnia wszystkie wymagania potrzebne do prowadzenia stołówki w żłobku;
−
Platforma systemowa Windows 10 Home lub równoważna wg zał. nr 1;
−
Opieka autorska przez okres 1 roku;
Ilość licencji: 1
4. OPROGRAMOWANIE DO ROZLICZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Zastosowanie: Oprogramowanie będzie umożliwiać prowadzenie ewidencji środków
trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Wymagane minimalne funkcjonalności:
− Prowadzenie kartoteki środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i
prawnych;
− Automatyczna kontrola danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod
względem formalnym;
− Automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację
zmian wartości;
− Drukowanie tabeli amortyzacyjnej;
− Wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych;
− Ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie;
− Automatyczne tworzenie arkuszy spisu z natury i zestawienia różnic inwentaryzacyjnych;
− Prowadzenie wieloletniego archiwum;
− Platforma systemowa Windows 10 Home lub równoważna wg zał. nr 1;
− Opieka autorska przez okres 1 roku;
Ilość licencji: 1
5. WIELOFUNKCYJNA, ATRAMENTOWA DRUKARKA KOLOROWA
Zastosowanie: Wielofunkcyjna drukarka atramentowa, będzie wykorzystywana do skanowania oraz do sporządzania kolorowych wydruków i kopii z poszczególnych stanowisk komputerowych.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- Rodzaj urządzenia: faks, kopiarka, drukarka, skaner;
- Technologia druku: strumieniowa – kolorowy;
- Normatywny cykl pracy: 25 000 stron;
- Zalecana ilość miesięczna: 250 - 1500 stron;
- Wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu: 2.65”;
- Podłączenie do komputera PC: USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB;
- Cechy urządzenia biurowego: skanowanie do e-mail, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, faks na email;
- Pamięć standardowa: 128 MB;
- Prędkość kopiowania: 30 str./min (mono) / 27 str./min (kolor);
- Rozdzielczość kopiowania: do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor);
- Możliwość powiększenia dokumentu: 400%;
−
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- Możliwość zmniejszenia dokumentu: 25%;
- Możliwość zdefiniowania ilości kopii: 99;
- Rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi (mono) / 4800 x 1200 dpi (kolor);
- Sterowniki drukarki / emulacje: PCL 6, PostScript 3, PCL 3, PCL 3e, PDF;
- Automatyczny dupleks;
- Czas pierwszego wydruku czarno-białego: 9 sekund;
- Czas pierwszego wydruku w kolorze: 10 sekund;
- Element skanujący: CIS;
- Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF
(.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt);
- Automatyczne dupleksowanie skanowania;
- Rozdzielczość optyczna skanowania: 1200 x 1200 dpi;
- Głębia skali szarości skanowania: 8 bit;
- Głębia koloru skanowania: 24 bit;
- Rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi;
- Szybkość drukowania faksu: 15 str./min;
- Rozdzielczość drukowania faksu: 203 x 196 dpi;
- PC faks;
- Parametry faksu: opóźnienie transmisji faksu, przekazywanie faksów, automatyczne
ponawianie numeru, kolorowy faks, blokada niechcianych faksów, auto redukcja;
- Pojemność podajnika dokumentów: 50 arkuszy;
- Min. rozmiar nośnika: 76,2 x 127 mm;
- Max rozmiar nośnika: A4/Legal;
- Min waga nośnika: 60 g/m2;
- Max waga nośnika: 180 g/m2;
- Rodzaj obsługiwanych nośników: papier zwykły, papier fotograficzny, gruby papier,
kartki, papier błyszczący, papier matowy;
- Obsługiwane formaty nośników: A4; A5; A6; B5 (JIS); koperty (DL, C5, C6);
- Format zdjęć bez marginesów: A4 (210 x 297 mm);
- Podajnik papieru na 250 arkuszy;
- Pojemność odbiornika papieru: 150 arkuszy;
- Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4): 35 str./min;
- Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4): 35 str./min;
- Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4): 22 str./min;
- Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4): 18 str./min;
- Interfejsy: 2 x modem RJ-11, 1 x LAN RJ-45, USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host;
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 Home lub równoważny wg zał. nr 1;
- Napięcie zasilania: 220/240 V, 50 Hz;
- Konfiguracja pojemnika z atramentem: 4 pojemniki (po jednym: błękitny, purpurowy,
żółty, czarny);
- Paleta kolorów atramentu: Cyan, magenta, yellow, black;
- Wydajność czarnego wkładu atramentowego: 2 000 stron przy 5% pokryciu;
- Wydajność kolorowych wkładów atramentowych: do 1 600 stron przy 5% pokryciu;
- Emisja dźwięku: 63 dBA (podczas pracy);
- Gwarancja: 2 lata;
Ilość sztuk: 1
6. MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA LASEROWA
Zastosowanie: Drukarka laserowa będzie wykorzystywana do sporządzania czarnobiałych wydruków z poszczególnych stanowisk komputerowych.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- Typ: monochromatyczna drukarka laserowa A4;
- Prędkość drukowania: do 55 stron A4 na minutę;
- Wydajność miesięczna: 250 000;
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- Wydajność tonera czarnego: 25 000;
- Wydajność bębna (stron): 500 000;
- Rozdzielczość: 1200 dpi x 1200 dpi;
- Czas nagrzewania: ok. 25 sekund lub mniej;
- Czas wydruku pierwszej strony: ok. 6,6 sekundy;
- Napięcie zasilania: 220/240 V, 50 Hz;
- Poziom hałasu: zgodnie z normą ISO 7779;
- Pamięć: standard 512 MB RAM, opcjonalnie 2560 MB RAM;
- Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m2; A4, A5, A6,
B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 500
arkuszy; 60 – 120 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x
356 mm;
- Moduł dupleksu: drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, innew zakresie 140
x 210 mm – 216 x 356 mm, 60 – 120 g/m2;
- Pojemność wyjściowa: maks. 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia;
- Procesor: 1,2 GHz;
- Emulacje: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF
oraz XPS;
- Czcionki: 93 czcionki konturowe (PCL);
- Funkcje bezpieczeństwa: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF,
wydruk prywatny, bezpieczne drukowanie przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL,
kontrola dostępu poprzez 100 zintegrowanych kodów departamentowych;
- Wsparcie dla drukowania mobilnego;
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 Home lub równoważny wg zał. nr 1;
- Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo
na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo karty SD/SDHC;
- Menu w języku polskim;
- Gwarancja: 2 lata;
Ilość sztuk: 1
7. ROUTER BEZPRZEWODOWY WiFi
Zastosowanie: Router będzie wykorzystywany dla zapewnienia bezprzewodowego połączenia z Internetem, dla urządzeń typu laptop.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- xDSL (telewizja kablowa, sieci lokalne);
- Częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz (DualBand);
- Standard bezprzewodowy: 1,9 (Gbps) - 802.11ac MU-MIMO;
- Anteny: zewnętrzne w ilości 3 sztuk;
- Liczba portów USB: 2;
- Liczba portów LAN RJ45 10/100/1000: 4;
- Liczba portów WAN RJ45: 1;
- Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 1900 Mbps;
- Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej dla 2,4 GHz: 600 Mbps;
- Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej dla 5 GHz: 1300 Mbps;
- Inne: QoS, DMZ, Vpn, zapora ogniowa;
- Zaawansowane szyfrowanie WPA/WPA2 i firewall SPI;
- Zarządzanie poprzez przeglądarkę;
- Gwarancja: 2 lata;
Ilość sztuk: 1
8. TELEWIZOR
Zastosowanie: Telewizor będzie wykorzystywany do odtwarzania filmów. Współdziałanie
w zestawie z mini wieżą.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
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- Ekran: 32 cale / 80 cm, 16:9;
- Zgodność z HD: Full HD, 1920 x 1080;
- Zakrzywiony ekran: nie;
- Tuner: DVB-T2, DVB-C, analogowy;
- Podświetlenie matrycy: Edge LED;
- Optymalizacja ruchu: Picture Quality Index 600;
- Kontrast dynamiczny: Mega;
- Funkcje poprawy obrazu: Micro Dimming Pro, HyperReal Engine, czujnik oświetlenia
zewnętrznego, PurColor, Contrast Enhancer;
- System dźwięku przestrzennego: tak;
- Moc głośników: 2 x 10 W;
- Regulacja tonów wysokich / niskich: tak;
- Korektor dźwięku: tak;
- Funkcje dodatkowe dźwięku: Dolby Audio, DTS Premium Sound 5.1;
- Smart TV: tak;
- Wi-Fi: tak;
- DLNA: tak;
- HbbTV: tak;
- Przeglądarka internetowa: tak;
- Nagrywanie na USB: tak;
- Komunikacja dodatkowa: Bluetooth, Wi-Fi Direct;
- Aplikacje Smart TV: tak;
- Menu w języku polskim: tak;
- Telegazeta: tak;
- Funkcje dodatkowe: procesor 4-rdzeniowy, sterowanie głosem, USB - zdjęcia, muzyka,
film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, TimeShift, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą klawiatury i myszki, certyfikat DiviX HD;
- Informacje dodatkowe: Bluetooth audio;
- Liczba złączy HDMI: 3;
- Liczba złączy USB: 2;
- Złącze Ethernet (LAN): tak;
- Wejście komponentowe: tak;
- Cyfrowe wyjście optyczne: tak;
- Złącze CI (Common Interface): 1;
- Możliwość montażu na ścianie: tak / VESA 100x100 mm;
- Klasa energetyczna: A;
- Rozdzielczość: 1920 x 1080;
- Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz;
- Wyposażenie: podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługiw języku
polskim, pilot;
- Dodatkowo w zestawie: ruchomy uchwyt do montażu TV na ścianiew standardzie VESA 100x100 mm;
- Gwarancja: 2 lata;
Ilość sztuk: 3
9.
MINI WIEŻA
Zastosowanie: Mini wieża będzie wykorzystywana do odtwarzania filmów DVD oraz plików audio, zapisanych zarówno na nośnikach CD jak i PenDrive.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- Odtwarzacz płyt: DVD;
- Sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie;
- Odtwarzanie płyt: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD Video, CD-Audio, CD-R/RW, SVCD,
VCD;
- Obsługiwane formaty audio: MP3;
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- Obsługiwane formaty wideo: DivX;
- Radio: analogowe z pamięcią, FM (UKF), liczba stacji 20;
- Moc znamionowa RMS: 2 x 75 W;
- Typ kolumn: 2-drożny bass reflex;
- Regulacja tonów wysokich / niskich: tak;
- Korektor dźwięku (Equalizer): tak;
- Bluetooth: tak;
- NFC: tak;
- Wyłącznik czasowy (sleep timer): tak;
- Funkcje dodatkowe: budzik, karaoke, USB - muzyka;
- Złącze USB: tak;
- Złącze HDMI: tak;
- Wyjście słuchawkowe: tak;
- Wejście liniowe audio AUX: tak;
- Wyjście AV: tak;
- Wyjście do aktywnego subwoofera: tak;
- Wejście antenowe: tak;
- Napięcie zasilania: 220/240 V, 50 Hz;
- Wyposażenie: pilot, baterie do pilota, instrukcja obsługi w języku polskim;
- Gwarancja: 2 lata;
Ilość sztuk: 3
10.
TELEFON BEZPRZEWODOWY
Zastosowanie: Telefon będzie wykorzystywany do prowadzenia rozmów telefonicznych
w dowolnym miejscu, w zasięgu swojej centrali z anteną.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- System cyfrowej łączności bezprzewodowej DECT;
- Czytelny wyświetlacz LCD 1,8 cala;
- Data i godzina;
- Duże przyciski z dużymi znakami;
- System głośno mówiący w słuchawce;
- Książka telefoniczna na 100 wpisów;
- Dedykowane przyciski wybierania z pamięci;
- Pamięć ponownego wybierania numerów (10 numerów telefonicznych);
- Lista połączeń odebranych i nieodebranych (10 numerów telefonicznych);
- Blokada wybranych połączeń;
- Przyjazny środowisku: tryb Eco;
- Obsługa funkcji identyfikacji abonenta wywołującego (CLIP);
- Łatwa poprawa głośności dźwięku w połączeniach;
- Optyczna sygnalizacja połączenia dzięki diodowemu wskaźnikowi LED;
- Współpraca z HAC (zgodność z aparatami słuchowymi);
- Podświetlana klawiatura;
- Polifoniczne dzwonki;
- Regulacja głośności dzwonka;
- Zasilanie: akumulatory (w zestawie);
- Czas rozmowy 10 h;
- Czas czuwania 200 h;
- Menu w języku polskim;
- Gwarancja: 2 lata;
Ilość sztuk: 2
11.
APARAT CYFROWY, KOMPAKTOWY
Zastosowanie: Aparat wykorzystywany będzie do wykonywania fotografii pamiątkowych.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
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- Sensor: 1/2.3 cala CMOS Exmor R;
- Matryca (przetwornik): 18.2 MP;
- Maks. rozdzielczość: 4896 x 3672 pikseli;
- Rodzaj obsługiwanej pamięci zewn.: Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory
Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo;
- Zoom optyczny: 20 x;
- Jasność obiektywu: 3.5 - 6.5 F;
- Maks. szybkość migawki: 1/1600 s;
- Min. szybkość migawki: 4 s;
- Jakość nagrywania filmów: Full HD;
- Minimalna odległość ustawiania ostrości: 200 cm;
- Czułość ISO: 100, 12800, 1600, 200, 3200, 6400, 800, auto;
- Wbudowana lampa błyskowa: tak;
- Balans bieli: automatyczny, światło dzienne, chmury, świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), świetlówka (światło dzienne), lampa błyskowa, wolfram, własny;
- Tryby pracy lampy: lampa wyłączona, synchronizacja z długim czasem ekspozycji,
lampa włączona, automatyczny, zaawansowana lampa błyskowa;
- Wyświetlacz LCD: tak;
- Przekątna LCD: 3 cale;
- Interfejsy: microHDMI, USB 2.0;
- Rodzaj zasilania: akumulator dedykowany;
- Akcesoria: pasek na rękę, instrukcja obsługi w języku polskim, przewód USB micro,
akumulator z ładowarką;
- Dodatkowo w zestawie: karta pamięci o minimalnej pojemności 32 GB
(class 10) oraz pokrowiec na aparat;
- Inne cechy: WiFi, NFC;
- Gwarancja: 2 lata;
Ilość sztuk: 1
12.
NISZCZARKA
Zastosowanie: Niszczarka wykorzystywana będzie do niszczenia dokumentów, m. in.
tych zawierających dane osobowe.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- Niszczenie danych osobowych: Tak;
- Rodzaj cięcia: ścinki;
- Wymiar cięcia (mm): 4,5x30;
- Poziom DIN 32757 (stara norma): 3;
- Poziom DIN 66399 (nowa norma): P-4;
- Wydajność (80g): 5;
- Pojemność (litry): 18;
- Cięcie papieru: Tak;
- Cięcie zszywek: Tak;
- Cięcie spinaczy biurowych: Tak;
- Niszczenie kart plastikowych: Tak;
- Niszczenie płyt CD: Tak;
- Poziom głośności (dB): 58;
- Rodzaj noży tnących: standardowe;
- Moc (W): 125;
- Automatyczny START/STOP: Tak;
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak;
- Zasilanie (V): 230;
- Gwarancja: 2 lata;
- Dodatkowo w zestawie: olej do niszczarek (350 ml);
Ilość sztuk: 2
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13. LISTWA ZASILAJĄCA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA - 5 M
Zastosowanie: Listwa wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, będzie wykorzystywana do podłączenia urządzeń elektronicznych, wymagających zasilania z
źródła napięcia o bardzo dobrych parametrach.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- Układ przeciwprzeciążeniowy;
- Układ przeciwprzepięciowy;
- Układ przeciwzwarciowy;
- 5 gniazd sieciowych z uziemieniem;
- Podświetlany wyłącznik dwubiegunowy;
- Bezpiecznik automatyczny;
- Długość przewodu zasilającego: 5 m;
- Kolor: czarny;
Ilość sztuk: 3
14.
LISTWA ZASILAJĄCA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA – 3 M
Zastosowanie: Listwa wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, będzie wykorzystywana do podłączenia urządzeń elektronicznych, wymagających zasilania z
źródła napięcia o bardzo dobrych parametrach.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- Układ przeciwprzeciążeniowy;
- Układ przeciwprzepięciowy;
- Układ przeciwzwarciowy;
- 5 gniazd sieciowych z uziemieniem;
- Podświetlany wyłącznik dwubiegunowy;
- Bezpiecznik automatyczny;
- Długość przewodu zasilającego: 3 m;
- Kolor: czarny;
Ilość sztuk: 3
15.
PRZDŁUŻACZ LISTWOWY - 10 M
Zastosowanie: Przedłużacz wykorzystywany będzie do podłączenia urządzeń elektrycznych.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- 5 gniazd sieciowych z uziemieniem;
- Podświetlany wyłącznik dwubiegunowy;
- Długość przewodu zasilającego: 10 m;
- Kolor: biały;
Ilość sztuk: 2
16.
PRZDŁUŻACZ LISTWOWY- 5 M
Zastosowanie: Przedłużacz wykorzystywany będzie do podłączenia urządzeń elektrycznych.
Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
- 5 gniazd sieciowych z uziemieniem;
- Podświetlany wyłącznik dwubiegunowy;
- Długość przewodu zasilającego: 5 m;
- Kolor: biały;
Ilość sztuk: 2
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Załącznik nr 1 do Specyfikacji
OPIS WYMOGÓW RÓWNOWAŻNOŚĆI DLA SYSTEMU OPERACYJNEGO
Zainstalowany system operacyjny, wraz z nośnikiem, certyfikatem licencyjnym (certyfikat obejmujący wersję 64bit) i przeglądarką internetową w polskiej wersji językowej, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, spełniający następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy (min):
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru
instalowanych poprawek.
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych
opłat).
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
7. Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).
9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika
interaktywna część pulpitu, służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie
wymieniać i pobrać ze strony producenta.
10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu;
11. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z
co najmniej: poziomu menu, poziomu otwartego okna systemu operacyjnego.
12. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
13. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
15. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.5 lub programów równoważnych, tj. –
umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
16. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
17. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
18. Możliwość przywracania plików systemowych.
19. Możliwość uruchomienia MS Office 2016 Home and Business lub równoważnego
wg zał. nr 2 oraz oprogramowania do wyżywienia i magazynowania, a także oprogramowania
do rozliczania środków trwałych.
19. Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie wymagająca konieczności aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania – konieczna
implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania.
20. Posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego na zgodność z dostarczanym sprzętem;
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z kosztami certyfikowanych szkoleń dla użytkowników oferowanych rozwiązań.
Załącznik nr 2 do Specyfikacji
OPIS WYMOGÓW RÓWNOWAŻNOŚĆI DLA PAKIETU OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO
Pakiet biurowy spełniający następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy (min):
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.
2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalo-
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nym formacie, który spełnia następujące warunki:
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U.2017.2247 t.j.).
3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.
4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń,
język skryptowy).
5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a) edytor tekstów;
b) arkusz kalkulacyjny;
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji;
d) narzędzie do tworzenia notatek;
e) narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami;
7. Edytor tekstów musi umożliwiać:
a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty;
b) wstawianie oraz formatowanie tabel;
c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych;
d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne);
e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabeli rysunków;
f) automatyczne tworzenie spisów treści;
g) formatowanie nagłówków i stopek stron;
h) śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie;
i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;
j) określenie układu strony (pionowa/pozioma);
k) wydruk dokumentów;
l) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z
arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania pocztą elektroniczną;
m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003
lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementów i atrybutów dokumentu;
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;
o) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem;
p) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, zgodnie z wymaganiami obowiązującego
w Polsce prawa.
8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a) tworzenie raportów tabelarycznych;
b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;
c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu;
d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);
e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych
i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę warian-
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tową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych;
f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów
oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych;
g) wyszukiwanie i zamianę danych;
h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego;
i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie;
j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;
k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem;
l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku;
m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzględnieniem
poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń;
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie
prezentacji multimedialnych, które będą:
a) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego;
b) drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek;
c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu;
d) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji;
e) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera;
f) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych
i wideo;
g) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego;
h) odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym;
i) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów;
j) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera;
k) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013.
10. Narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktamii zadaniami, musi
umożliwiać:
a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego;
b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych
i bezpiecznych nadawców;
c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną;
d) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule;
e) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną
do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy;
f) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia;
g) zarządzanie kalendarzem;
h) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom;
i) przeglądanie kalendarza innych użytkowników;
j) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach;
k) zarządzanie listą zadań;
l) zlecanie zadań innym użytkownikom;
m) zarządzanie listą kontaktów;
n) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom;
o) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników;
p) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i instalacji poprawek pakietu biurowego przez Internet,
z możliwością wyboru instalowanych poprawek.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z kosztami certyfikowanych szkoleń dla użyt-
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kowników oferowanych rozwiązań.
Do dopisania w ogólnych warunkach przetargu.
Rok produkcji sprzętu 2018 lub 2019 - wymagane jest, aby dostarczony sprzęt był sprzętem fabrycznie nowym;

Część III – Dostawa zabawek,
CPV: 37520000-9,
Opis zgodnie z poz. 107 – 109, 114 – 120, 130, 131, 133 – 136, 141 – 176, 177, 178, 180, 184,
185,187, 188, 191, 192, 204, 205, 213 – 257, 271.
załącznika 1a)
Część IV – Dostawa wyposażenia kuchni,
CPV: 39221000-7, 39221100-8, 39221110-1
Opis zgodnie z poz. 8 – 87,
załącznika 1a)
Część V – Dostawa sprzętu do sprzątania i pozostałego wyposażenia.
CPV: 39224000-8
Opis zgodnie z poz. 91, 94 – 96, 263 – 267, 269, 272 – 274.
załącznika 1a)
Uwaga do wszystkich części:
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, transport, wniesienie, ustawienie i montażu przedmiotu zamówienia.
2. Produkty muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone i nienoszące śladów użytkowania.
3. Dostarczone komputery na dzień dostawy muszą mieć pełne wsparcie techniczne
producenta, strona www producenta sprzętu w języku polskim zawierająca sterowniki oraz oprogramowanie narzędziowe dla dostarczonego sprzętu.
4. Zamawiający zweryfikuje legalność oprogramowania oraz warunki gwarancji dostarczonego sprzętu. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z
ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania komputerów oraz
otwarcia obudów komputerowych celem weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku rozbieżności przedmiotu zamówienia z dostarczonym sprzętem Zamawiający nie odbierze dostawy.
5. Gwarancja: zgodnie z gwarancją producenta lecz nie mniej niż 36 m-cy od dnia
odbioru przedmiotu zamówienia. Dostawca udzieli pisemnej gwarancji na dostarczone elementy – nie dotyczy sprzętu przy opisie którego wpisano okres gwarancji.
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Załącznik nr 2
.................................................
(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)
Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
Nazwa i siedziba wykonawcy ............................................................................................
REGON ........................................................
Nr NIP ...........................................................
Nr tel. do kontaktu ............................................................
Nr faksu do kontaktu .......................................................
e-mail ……………………………………………………
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia
żłobka w Barcinie, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę brutto:
a) w części I ………………………złotych w tym podatek VAT.
b) w części II ……………………...złotych w tym podatek VAT.
c) w części III ……………………..złotych w tym podatek VAT.
d) w części IV …………………….. złotych w tym podatek VAT.
e) w części V ……………………...złotych w tym podatek VAT.
2. Skrócenie terminu wykonania o: …………….. dni (max. skrócenie: 17 dni część I i 7
dni część II-V).
3. Okres gwarancji: …………. miesięcy (min. 36 m-cy max. 48 m-cy).
4. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
7. Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w SIWZ.
8. Akceptuję termin płatności za fakturę w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
9. Oświadczam,
że
niniejsza
oferta
(wpisać
zawiera/nie
zawiera)
.................................... informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych
samych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Wykaz części zamówienia/ nazwa firmy (zgodnie z zapisem pkt. 2 części V SIWZ),
które wykonawca powierzy podwykonawcom…………………………………………...
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12. Jestem / nie jestem** małym, średnim przedsiębiorstwem,
13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz zaoferowanej ceny.
Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres
związany z archiwizacją dokumentów.
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
15. Oferta została złożona na ….....……… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....…. do nr ……....…. .
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...........................................................................................................................................
…………………………………………
(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

* w przypadku nie uzupełnienia przyjmuje się min. podane terminy
**niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę
wyposażenia żłobka w Barcinie”.
oświadczam, że:
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp,
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 i 4
ustawy Pzp,
3. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w części VIII SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 i 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...
........…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w części VIII SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………(wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych
zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4
...................................
(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę
wyposażenia żłobka w Barcinie
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Niniejszym oświadczam(my), że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej z
innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
…..

Adres podmiotu

.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA
STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
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Projekt Umowy
Załącznik nr 5
Umowa
zawarta w dniu ……..2019 r. w Barcinie, pomiędzy Gminą Barcin, zwaną w dalszej treści umowy
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Barcina – Michała Pęziaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barcin – Bernadety Chojnackiej,
a: ………….. …….………………………………………, mając nadany nr NIP …………… oraz REGON
………… zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez ………………
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
1.
2.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa …………
Szczegółowy zakres określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować towar u Zamawiającego w terminie
do ……………………………
2. Za datę realizacji zamówienia uważa się datę dostarczenia całości przedmiotu zamówienia
tj. dostawy i montażu przedmiotu zamówienia wraz z wymaganą dokumentacją.
3. Prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzają protokoły zdawczo-odbiorcze
podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpisane przez obydwie strony wszystkie protokoły są podstawą do wystawienia
faktury VAT.
4. Do protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, niezbędne świadectwa kontroli jakości
i deklaracje zgodności wymagane przepisami, stosowne atesty i certyfikaty na zastosowane
materiały, karty gwarancyjne. Wszelkie koszty związane z kompletowaniem dokumentów
ponosi Wykonawca.
5. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a o jej terminie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, co najmniej dwa dni robocze przed planowaną dostawą.
6. Za nienależyte wykonanie zamówienia uważa się dostawę i montaż wyposażenia niezgodnych z zapytaniem, w terminach dostawy i montażu niezgodnych z umową, zamontowanych w sposób odbiegający od standardów dobrej roboty oraz wystawienie faktury VAT bez
podpisania wszystkich protokołów zdawczo-odbiorczych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia opisów mebli propozycji elementów wyposażenia (konkretne wzory, wymiary, materiały tapicerskie itd.), przedstawienia propozycji
elementów wyposażenia (konkretne typy i wzory urządzeń, wymiary, materiały itd.) w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy*.
8. Akceptacja przedstawionego w terminie określonym w ust. 7, opisu przez Zamawiającego
jest warunkiem realizacji dostawy przedmiotu umowy *.
* dotyczy danej części
1.

§3
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,
3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§4
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………........zł (słownie zł: .................................................. ) w tym VAT.
2. Ustalone w ustępie 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, transportu,
wniesienia, ustawienia, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz
wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
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3. W przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie bez konieczności zmiany umowy.
§5
1. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę.
2. Odbioru końcowego ze strony Zamawiającego dokona Komisja.
3. Za datę zakończenia dostawy przyjmuje się datę dostawy całego przedmiotu zamówienia
wraz z wydaniem Zamawiającemu szczegółowych warunków gwarancji dla dostarczonego
przedmiotu umowy w języku polskim, licencji na korzystanie z oprogramowania oraz innych
dokumentów potwierdzających jakość przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli w dniu odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich
usunięcia,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać dostarczenia przedmiotu zamówienia po raz drugi na
koszt Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanej uprzednio dostawy
jako wadliwej.
1.
2.
3.
4.

§6
Strony uzgadniają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT, obejmująca całość
przedmiotu zamówienia.
Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury odrębnie dla każdej części przedmiotu
zamówienia, w tym dla zakresów (jeśli dotyczy), zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

§7
1. Wykonawca dostarczy produkty fabrycznie nowe, wolne od wad oraz zgodne z normami, w
tym z oznaczeniem CE i właściwym atestem.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie z gwarancją producenta lecz nie
mniej niż …… m-cy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli pisemnej
gwarancji na dostarczone elementy – nie dotyczy sprzętu przy opisie którego wpisano okres
gwarancji.
3. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia, ważne karty gwarancyjne.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany/naprawy przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
6. W przypadku wymiany dysku twardego, uszkodzony pozostaje u Zamawiającego.
7. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem, w którym znajduje się
przedmiot umowy, odbiór wadliwego i dostawa wolnego od wad przedmiotu umowy, nastąpi na koszt Wykonawcy.
§8
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dostawę, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.

[Wpisz tutaj]

§9
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu realizacji zamówienia do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu zamówienia,
2) w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) w wysokości 50 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za niewykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie dodatkowo wyznaczonym przez Zamawiającego,
4) w wysokości 50 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne liczone od wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 umowy:
1) w wysokości 10% w przypadku opóźnienia w odbiorze towaru wynikającej z jego winy, za
każdy roboczy dzień opóźnienia,
2) w wysokości 50% w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane
działaniem siły wyższej np.: rozruchów, strajków, blokad nie będzie rodziło odpowiedzialności
odszkodowawczej. Każda ze stron zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania
drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy.
5. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie niewymagalnych należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć
należne Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z cenami określonymi w formularzu,
3) w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i
usług przy czym kwota netto pozostaje bez zmiany zaś kwota brutto zmieni się w zależności od obowiązującej stawki.
1.

2.
3.

§ 11
Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. może odstąpić od
umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 145a
ustawy Prawo zamówień publicznych.

[Wpisz tutaj]

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.
§ 13
Wszystkie sprawy mogące wystąpić na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny dla Zamawiającego.
§ 14
Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 3
egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

