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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 435728-2012 z dnia 2012-11-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obra
A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
W ramach zadania nastąpi dostarczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, który został
wymieniony poniżej, w dwóch...
Termin składania ofert: 2012-11-21

Obra: Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy dydaktycznych w
ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych - Cyfrowa szkoła w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w
Obrze
Numer ogłoszenia: 251621 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 435728 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze, ul. Szkolna 19, 64-211 Obra, woj.
wielkopolskie, tel. 68 384 12 27, faks 68 384 12 27.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy
dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Obrze.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i
uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. W ramach zadania nastąpi dostarczenie,
instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, który został wymieniony poniżej, w dwóch
pomieszczeniach szkolnych, tj.: 1) komputer przenośne dla uczniów - 20 sztuk, 2) komputer przenośne dla
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nauczyciela - 3 sztuki, 3) szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania przenośnych
komputerów z funkcją ładowania baterii - 1 sztuka, 4) tablica interaktywna - 1 sztuka, 5) projektor
krótkoogniskowy - 1 sztuka, 6) projektor multimedialny - 1 sztuka, 7) głośniki - 1 para, 8) ekran projekcyjny 1 sztuka, 9) Wizualizer - 1 sztuka, 10) punkty dostępowe - 10 sztuk. Dokładny opis parametrów
technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. B.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Sprzęt komputerowy i elektroniczny musi być
fabrycznie nowy (nieregenerowany) i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 r., wolny od wad fizycznych
oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa
jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i posiadać okres gwarancji
określony w SIWZ. 2. Oprogramowanie sprzętu komputerowego i pomocy elektronicznych winno być w
języku polskim. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do
Zamawiającego. 4. Do zadań wykonawcy należy instalacja sprzętu i oprogramowania, w taki sposób, aby
można było w pełni korzystać z przedmiotu zamówienia w siedzibie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w
Obrze, 64-211 Obra, ul. Szkolna 19. 5. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie dla nauczycieli, którzy
będą korzystali z zakupionego sprzętu w czasie lekcji, z zakresu podstawowej obsługi i prezentacji
możliwości sprzętu oraz oprogramowania. C. Dostarczony sprzęt winien spełniać następujące warunki: 1.
Posiadać deklarację CE. 2. Posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. 3. W przypadku
komputerów przenośnych - spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 4. Posiadać dołączone niezbędne
instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. 5. Posiadać okres gwarancji udzielonej
przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych - nie krótszy niż 5 lat..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.72.80-5, 92.22.50.00-4, 38.65.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1

Nazwa: Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego
programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w
Obrze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
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IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Hardsoft - Telekom Jarosław Kaźmierczak, Ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań, kraj/woj.
wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70264,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 85700,40
Oferta z najniższą ceną: 85700,40 / Oferta z najwyższą ceną: 85755,60
Waluta: PLN.
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