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Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP .
Numer ogłoszenia: 122446 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , ul.
Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kzkgop.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek komunalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby
KZK GOP ..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu
komputerowego na potrzeby KZK GOP o parametrach i ilościach określonych w niżej wymienionych
punktach. Sprzęt komputerowy: - 1.1 Komputer (10 szt.) - 1.2 Komputer (3 szt.) - 1.3 Monitor LCD(14 szt.) 1.4 Monitor LCD(2 szt.) - 1.5 Drukarka igłowa (1 szt.) - 1.6 Drukarka igłowa (1 szt.) - 1.7 Drukarka laserowa
monochromatyczna (3 szt.) - 1.8 Laserowe urządzenia wielofunkcyjne - kolor (7 szt.) - 1.9 Karta graficzna
(1 szt.) - 1.10 Router (1 szt.) - 1.11 Access Point ( 1 szt.) - 1.12 Sieciowa pamięć masowa (1 szt.) wraz z
dyskami twardymi(4 szt.) - 1.13 Prezenter multimedialny bezprzewodowy (1 szt.) - 1.14 Mysz komputerowa
(10 szt.) - 1.15 Klawiatura komputerowa (10 szt.) - 1.16 Przedłużacz USB (5 szt.) - 1.17 Kieszeń
zewnętrzna HDD (1 szt.) - 1.18 Głośniki komputerowe (1 kpl.) - 1.19 Słuchawki (2 szt.) - 1.20 Chłodzenie
procesora (5 szt.) - 1.21 Zasilacz awaryjny UPS (10 szt.) - 1.22 Skaner (1 szt.) - 1.23 Nagrywarka DVD (2
szt.) - 1.24 Napęd DVD-ROM (3 szt.) Oprogramowanie: - 1.25 Oprogramowanie OCR (3) - 1.26
Oprogramowanie do obróbki grafiki (2 szt.) - 1.27 Oprogramowanie - System operacyjny (3 szt.) - 1.28
Oprogramowanie biurowe (30 szt..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.21.10-8, 30.23.21.20-1, 30.23.74.10-6,
30.23.74.60-1, 30.20.00.00-1, 30.23.41.00-9, 32.42.00.00-3, 30.21.61.10-0, 48.00.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy niewykluczeni na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki
zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 4 SIWZ. Zamawiający dokona
oceny spełnienia ww warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Oświadczenie, że wykonawca
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 ustawy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Uwagi: Wykonawcy występujący wspólnie (np.: konsorcja, spółki
cywilne) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub
zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. Każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum
oddzielnie musi dołączyć do oferty dokument, o którym mowa w pkt 2..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.kzkgop.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacyjny Związek
Komunalny GOP, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, Wydział Informatyki pok. nr 120 (I piętro)..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2009
godzina 10:00, miejsce: Siedziba KZK GOP, ul. Barbary 21A pok. nr 014 (parter).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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