Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniŜej 60 000 euro na
wykonanie zadania:

„Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego”
kody CPV : 30231100; 30233231; 30231250; 30260000; 32420000; 32510000

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 3 tygodni dla wszystkich części zamówienia
Sposób uzyskania specyfikacji :
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest umieszczona na internetowej stronie
Zamawiającego www.mini.pw.edu.pl/zamowienia. Specyfikację moŜna takŜe otrzymać bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej, pok. 207 w Gmachu Głównym w godz 9:00 – 15:00.

Przedmiot zamówienia :
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu następujących urządzeń :
monitory LCD 22 szt.; drukarki laserowe 2 szt.; komputery stacjonarne 17 szt.; serwery 2 szt.,
przełączniki sieciowe 2 szt., punkty dostępowe WLAN 3 szt..
MoŜliwość składania ofert częściowych lub wariantowych :
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę na jedną
część przedmiotu zamówienia; propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
Poza warunkami wymienionymi w treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004r nr 19 poz. 177) z późn. zm. o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Zrealizowali w ostatnich trzech latach - przed rokiem złoŜenia oferty - co najmniej trzy
zamówienia o podobnym charakterze i wartości równej lub większej od ceny składanej oferty,
w tym dwa dotyczące jednostek administracji państwowej, samorządowej lub uŜyteczności
publicznej. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumenty, potwierdzające wykonanie
zamówienia z naleŜytą starannością. W przypadku oferty składanej przez wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie, opisany warunek winni udokumentować członkowie
konsorcjum łącznie.
•

•
•

Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość odpowiednio 50 000 zł dla
pierwszej części zamówienia, 13 000 zł dla drugiej części zamówienia,10 000 zł dla trzeciej
części zamówienia oraz 10 000 zł dla czwartej części zamówienia. W przypadku oferty składanej
przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, opisany warunek wykonawcy
ubiegający się o zamówienie mogą spełniać łącznie. Wykonawca winien załączyć do oferty
dokumenty, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.
WykaŜą się aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.
Przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych zatrudnią pracowników posiadających
udokumentowane, minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe, potwierdzone pozytywną opinią
o wykonywaniu powierzonych czynności z naleŜytą starannością.

Ocena spełnienia warunków wymaganych przez oferentów zostanie dokonana według formuły
„spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie chociaŜby jednego warunku, skutkować będzie
wykluczeniem oferenta
.
Okres związania ofertą : 30 dni
Wadium nie jest wymagane.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena .......................................... 100%
Informacji o szczegółowych warunkach zamówienia udziela Politechnika Warszawska Wydział
Matematyki i Nauk Informacyjnych pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, w godz. 900 - 1500,
fax (0-22) 625 74 60, mgr Andrzej Jura.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 lutego 2007r. o godz. 1300 w Gmachu Głównym Politechniki
Warszawskiej, pok. 234.
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia otwarcia ofert do godziny 1000 w Sekretariacie
Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa, pok. 207, w godzinach 900 – 1500 , w trwale zamkniętych kopertach z
napisem: Oferta przetargowa: „Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego”. Nie otwierać
przed 9 lutego 2007r. o godz. 1300.
Oferty złoŜone po upływie wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Adres Zamawiającego : Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
Warszawa, dnia 24 stycznia 2007 r.

