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Gmina Pińczowie
28-400 Pińczów, ul. 3-Maja 10, tel. 412345100,  fax: 412345101,
 
OGŁASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 
REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA ZADANIE 
 
„na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem 
zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa 
serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez  Zamawiającego”

 
           Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie zamawiającego pokój nr 31 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: 
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski – informatyk Urzędu Miejskiego w Pińczowie ul. 3 Maja 10 – pokój Nr 31 tel. 412345212  
(poniedziałek - piątek w godz.  730   - 1530)
 
           Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php
 
           Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:
 
Kody CPV: 
79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące
komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
30125120-8 - Toner do fotokopiarek
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Usługa dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem 
zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez  Zamawiającego. 

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

           Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
 
           Termin wykonania zamówienia: 
30 dni od daty podpisania umowy.
 
         Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków szczegółowo określonych w SIWZ, a szczególności:
	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
	W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 ustawy Pzp. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zmawiający przewidział taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
	Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
	Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz. V, Zamawiający żąda dokumentów określonych w rozdz. VII niniejszej SIWZ.
	Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.
	Niewykazanie spełniania chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana będzie jako odrzucona.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: „spełnia” lub „nie spełnia ”.
 
         Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawcę wadium;
 
         Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryteria wyboru oferty: cena (cena – 60%) i czas wdrożenia (gwarancja – 40%)
 
         Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, pokój nr 29, w terminie do 05.02.2018r, do godziny 900
 
         Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Biuro Rady Miejskiej,
dnia 05.02.2018r. o godz. 915
 
         Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Pińczów, 25.02.2018r.




