
 

Postępowanie nr: 2020/77

Informacje ogólne

Organizator CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PAULINA NOWICKA

226946145

Paulina.Nowicka@centrum.gov.pl

Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Głównego

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Opis 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i

Nasiennictwa w podziale na części:

1) Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania

2) Dostawa komputerów stacjonarnych i oprogramowania

3) Dostawa stacji roboczych i oprogramowania

4) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS

5) Dostawa akcesoriów peryferyjnych

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części

został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy sposób

realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej części został

określony w Istotnych postanowieniach umowy - Załącznik nr 2 do

SIWZ.

Termin publikacji postępowania 2020-11-12 17:55

Termin otwarcia 2020-11-20 11:15

Postępowanie testowe Nie

Typ postępowania Otwarte

Rodzaj postępowania Publiczne (PZP)

Proponowany tryb postępowania Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia Dostawa

Szyfrowanie ofert i załączników oferentów

podczas etapu składania ofert

Tak

Automatyczne wyproszenie oferentów,

którzy nie złożyli oferty lub załączników

Tak
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Termin przesyłania załączników 2020-11-20 11:00
 
Warunki składania oferty w postępowaniu

Sposób składania ofert Wartość

Rodzaj ceny Cena brutto

Wymóg składania ofert Wybrane części postępowania

Wymagana weryfikacja ofert podpisem elektronicznym Tak

Termin związania ofertą 30 dni

Forma składania ofert/wniosków Elektronicznie

Oferent widzi ilość punktów Nie

Wymagane wadium Tak

Wadium na wybrane przedmioty Nie

Rodzaj wadium Gotówka, Gwarancja bankowa, Ubezpieczenie,

Poręczenie

Wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy

Nie

Elektroniczne otwarcie ofert Tak

Domyślna waluta PLN
 
Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia

1 składanie ofert 1 2020-11-12 17:55 2020-11-20 11:00
 
Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

  Część 1: (1 szt.)

  Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN
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Trend w dół

Gwarancja   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół

Termin dostawy   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół

  Część 2: (1 szt.)

  Dostawa komputerów stacjonarnych i oprogramowania

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół
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Gwarancja   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół

Termin dostawy   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół

  Część 3: (1 szt.)

  Dostawa stacji roboczych i oprogramowania

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

Gwarancja   Wymagane złożenia oferty równej lub Nie
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korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół

Termin dostawy   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół

  Część 4: (1 szt.)

  Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

Gwarancja   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

Nie
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etapie składania ofert

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół

Termin dostawy   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół

  Część 5: (1 szt.)

  Dostawa akcesoriów peryferyjnych

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

Gwarancja   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie
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Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół

Termin dostawy   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary dni

Trend w dół
 
Lista przesłanych załączników

Nazwa Etap Rozmiar Data przesłania

 Załączniki organizatora

 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf  440 KB  2020-11-12 17:35

 SIWZ_laptopy_2020_77_09.11.pdf  917 KB  2020-11-12 17:35

 Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 4

do SIWZ.docx

 42 KB  2020-11-12 17:36

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

-Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

 1019 KB  2020-11-12 17:37

 Lista_dystrybucyjna - Załącznik nr 7 do

SIWZ.pdf

 493 KB  2020-11-12 17:38

 Załączniki do SIWZ_wersja

edytowalna.docx

 88 KB  2020-11-12 17:39
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