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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SIWZ)


Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
	Jednostka prowadząca sprawę:
2.1. Biuro Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul Prądzyńskiego 3, 
05-200 Wołomin, pok. nr 15
tel. 022-787-43-01, -03, -04 w. 152; 	fax 022 776-50-93; 
e-mail : 

Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (Dz. U. z  2006 r., Nr 164, poz. 1163).
	Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
	Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji.
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik – A do niniejszej SIWZ.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania: 1 tydzień od podpisania umowy.
				

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 	ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 	osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 	zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


	Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.


	Oferty wykonawców niespełniających powyższych warunków mogą zostać przez zamawiającego wykluczone z niniejszego postępowania.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Aktualny dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
	Oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi do Urzędu Skarbowego lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
	Oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
	Podpisane istotne postanowienia umowy.
	Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami.
	Oświadczenie wynikające z postanowień art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w załączeniu).

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 12) SIWZ.
	Adresy kontaktowe – 
	2.1 Starostwo Powiatu Wołomińskiego - Biuro Zamówień Publicznych
		ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
	Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są:
	w sprawie opisu przedmiotu zamówienia - Robert Jaźwiński (informatyk)– tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 163, 127; fax 022 776-50-93; 
	w sprawie dokumentacji – Ewa Łuczyk (kierownik Biura Zamówień Publicznych) – tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152; fax 22 776-50-93

	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ.
	Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
	Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
	Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
	W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
	Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
	Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
	Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 130 000 euro, czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach wynosi co najmniej 7 dni.


Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
	W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
3.1. wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę przewidującą sposób ich współdziałania, zakres oraz ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia;
3.2. wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
Oferta musi być sporządzona według formularza oferty zamieszczonego w niniejszej SIWZ.
Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ i ustawy PZP.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym.
Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
8.1. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych;
8.2. osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
8.3. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;
8.4. w przypadku, gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego- pok. 4, w terminie do dnia 13.04.2007 r. do godziny 10.00.
	Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
	Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres podany w pkt 12) 1., która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji - nie otwierać przed dniem 13.04.2007 r. godz. 10.30.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową wykonawcy.
	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 
	Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
	Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13.04.2007  r. o godzinie 10.30. w budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 
	Informacje, o których mowa w pkt 12) 8. zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
	W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 88 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
	Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
12.1. jest niezgodna z ustawą PZP;
12.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
12.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
12.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
12.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
12.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 PZP, lub błędy w obliczeniu ceny;
12.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
12.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
	Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
	Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

14.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniuo dopuszczenie do udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt 15) 14.2. i 14.3.; 
14.2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
14.3. w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;
14.4. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
14.6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
14.7. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
	zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
	O wyniku postępowania każdy z wykonawców zostanie powiadomiony w formie pisemnej.


Opis sposobu obliczenia ceny.
Umowa zostanie zawarta w PLN.
	Nie przewiduje się zmiany ceny.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w PLN.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. ofert niewykluczonych i nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
2.1. Cena – 					100%;
	Punkty przyznawane za kryterium „cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 10
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
3.1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę od jednego członka komisji wynosi 10.

Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 PZP.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.


ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY


§ 1
Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawiającego sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji, wg załącznika A do SIWZ będącym załącznikiem do niniejszej umowy i jej integralną częścią.

§ 2
Wynagrodzenie za dostawę sprzętu określonego w § 1 ustalono w oparciu o ofertę Dostawcy na kwotę: ....................... zł brutto (słownie: ..............................................................................) w tym 22% podatku VAT w wysokości: ................................................................................. zł (słownie: ....................................................................................................................................).

§ 3
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
	Za zwłokę w dostawie określonego w § 1 przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
	Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
	Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.


§ 4
Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego  terminowego i prawidłowego wykonania powierzonej dostawy będącej przedmiotem umowy i wystawieniu faktury przez Dostawcę.
2.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Dostawcy w ciągu 30 dni od daty 	dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

§ 5
Umowa zostanie wykonana do dnia (tydzień od dnia podpisania umowy).

§ 6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 	leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 	umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 	wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zlceniobiorca może żądać wyłącznie 	wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie właściwe przepisy 	prawa.
2. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów między stronami właściwy jest Sąd miejscowo 	właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umoy następować będą w formie pisemnej pod rygorem 	nieważności.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z 	przeznaczeniem: 1 egz. dla Dostawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający:					Dostawca:




Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2007 roku.



........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.
	Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
	Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 
	Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
	Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
	Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 
	Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
	W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
	O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres.
	O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
	Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
	Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. 
	Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie zawrze umowy.
	Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:
14.1. jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;
14.2. w przypadku wniesienia odwołania:
14.2.1. z dniem doręczenia postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów, albo
14.2.2. z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd okręgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1 PZP, albo z upływem terminu do wniesienia skargi, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 5 000 000 euro.
	Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego.
	Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminiach określonych w art. 183 Pzp. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
	Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu.
	W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
	O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.







...........................................
(zatwierdzam ninejszą Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia)









Załącznik  A do oferty

(Pieczęć firmowa dostawcy)
Nr sprawy: SPW-343/22/07

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

3 zestawy o następujących parametrach:
Płyta główna	
ASUS P5	
Procesor
P4 CPU 3,20 GHz
Pamięć	RAM	
1GB	
Dysk HDD
200GB 7200
Karta grafiki	
ATI RADEON (lub GeForce) 256 MB
Karta sieciowa
RJ45 Lan 1GB
Napędy
DVD Super Multi Drive DL, FDD
Obudowa
ATX 450W z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym otwarciem
System
Windows XP Pro PL
Wskaźniki
Mysz , klawiatura
Monitor	
LCD 17” LG 1718s (bądź nowszy)
UPS
APC Back ES550
Drukarka
OKI B4350

5 pakietów biurowych 
Rodzina oprogramowania
Office 2007 Basic 
Składowe pakietu
•  Word - edytor tekstu
•  Excel - arkusz kalkulacyjny  
•  Outlook - menedżer poczty elektronicznej oraz informacji
Wersja językowa
polska
Wersja produktu
OEM


1 program do archiwizacji
Rodzina oprogramowania
WinRar


1 zestaw o następujących parametrach:
Płyta główna	
Intel (chipset G965)	
Procesor
Intel Core 2Duo E6300 1,86 GHz
Pamięć	RAM	
2 x 1GB DDR2 533 MHz
Dysk HDD
160GB 7200 SATAII z NCQ
Karta grafiki	
zintegrowana
Karta sieciowa
RJ45 Lan 1GB
Napędy
DVD, FDD
Obudowa
ATX 450W z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym otwarciem
System
Windows XP Pro PL
Monitor	
LCD 17” iiyama ProLite X436S-B0S black
UPS
APC Back ES550
Wskaźniki
Mysz , klawiatura

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

W wycenie należy podać koszt transportu przez Wykonawcę oraz warunki gwarancji.
Wybrany w postępowaniu Oferent obowiązany będzie zawrzeć umowę z Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, który będzie płatnikiem za wykonanie dostawy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższym Opisem i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.



		
		pieczęć Oferenta	
		pieczątka imienna i podpis/y


























Załącznik nr 2 do oferty


(Pieczęć firmowa dostawcy)

Nr sprawy: SPW-343/22/07



OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji, oświadczamy, że:
	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 10 i ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163).



Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2007 roku.





........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)












FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 1 do oferty

Nr sprawy: SPW-343/22/07	
                           ........................... dnia..................	

My niżej podpisani, ......................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
w odpowiedzi na:
zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji, składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem oferty za cenę: 


3 zestawy o następujących parametrach:
Płyta główna	
ASUS P5	
Procesor
P4 CPU 3,20 GHz
Pamięć	RAM	
1GB	
Dysk HDD
200GB 7200
Karta grafiki	
ATI RADEON (lub GeForce) 256 MB
Karta sieciowa
RJ45 Lan 1GB
Napędy
DVD Super Multi Drive DL, FDD
Obudowa
ATX 450W z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym otwarciem
System
Windows XP Pro PL
Wskaźniki
Mysz , klawiatura
Monitor	
LCD 17” LG 1718s (bądź nowszy)
UPS
APC Back ES550
Drukarka
OKI B4350
Wartość za 1 zestaw

Wartość netto:

Wartość brutto:
Wartość za 3 zestawy 

Wartość netto:

Wartość brutto:




5 pakietów biurowych 
Rodzina oprogramowania
Office 2007 Basic 
Składowe pakietu
•  Word - edytor tekstu
•  Excel - arkusz kalkulacyjny  
•  Outlook - menedżer poczty elektronicznej oraz informacji
Wersja językowa
polska
Wersja produktu
OEM
Wartość za 1 pakiet biurowy

Wartość netto:

Wartość brutto:
Wartość za 5 pakietów biurowych

Wartoc netto:

Wartość brutto:



1 program do archiwizacji
Rodzina oprogramowania
WinRar
Wartość program

Wartość netto:

Wartość brutto:



1 zestaw o następujących parametrach:
Płyta główna	
Intel (chipset G965)	
Procesor
Intel Core 2Duo E6300 1,86 GHz
Pamięć	RAM	
2 x 1GB DDR2 533 MHz
Dysk HDD
160GB 7200 SATAII z NCQ
Karta grafiki	
zintegrowana
Karta sieciowa
RJ45 Lan 1GB
Napędy
DVD, FDD
Obudowa
ATX 450W z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym otwarciem
System
Windows XP Pro PL
Monitor	
LCD 17” iiyama ProLite X436S-B0S black
UPS
APC Back ES550
Wskaźniki
Mysz , klawiatura
Wartość za zestaw

Wartość netto:

Wartość brutto:





Łączna wartość zamówienia netto wynosi ...................................... zł  
(słownie: ............................................................................................................................),
podatek VAT wynosi ...................................... zł 
(słownie: ...........................................................................................................................),
łączna wartość brutto wynosi    ...................................................... zł 
(słownie: ..........................................................................................................................), 
okres gwarancji wynosi  .............. miesięcy.

Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:


1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................

4.  .................................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................................

6.  .................................................................................................................................................



	dnia			
	pieczątka i podpis
	upoważnionego Oferenta

