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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 128059-2015 z dnia 2015-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myślenice
1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: - Tabletów 100 szt; - Czytników ebooków 100 szt; - Power Banków 100 szt; - Dysków przenośnych 100 szt; - Bezprzewodowych słuchawek 100 szt; - Tablic multimedialnych (zestaw tablica z...
Termin składania ofert: 2015-09-07

Myślenice: Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego
zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice oraz
dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Numer ogłoszenia: 238828 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128059 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 6392300, faks 012 6392305.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego na rzecz podsumowania
Projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice oraz dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: - Tabletów 100 szt; - Czytników ebooków 100 szt; - Power Banków 100 szt; - Dysków przenośnych 100 szt; - Bezprzewodowych słuchawek 100 szt; Tablic multimedialnych (zestaw tablica z projektorem)12 szt.; - Tablic multimedialnych 4 szt.; - Projektory do tablic multimedialnych 4 szt; - Zestawy nagłaśniające 4 szt; - Przenośne zestawy komputerowe (laptop) 4szt wraz z zasilaczami
sieciowymi ( 4 szt), - torba na komputer przenośny (4szt), - mysz bezprzewodowa (4szt) 2. Wymagane parametry techniczno - materiałowe; Dostarczane urządzenia i akcesoria muszą spełniać wymagania Zamawiającego opisane w Opisie
Technicznym Dostaw, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej IDW. Zamawiający zastrzega, iż dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji 2015 lub 2014. Dostarczane urządzenie nie może być
prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej. UWAGA: W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30, ust. 1-3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych urządzeń lub materiałów
sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej IDW, który będzie w swej treści zawierał podanie nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub
materiału oraz opis kluczowych parametrów. W celu wykazania równoważności proponowanego urządzenia/materiału Wykonawca ma obowiązek załączyć do wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, dokumenty
potwierdzające równoważność, w szczególności karty katalogowe proponowanych urządzeń równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do
opisywanych. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania, które spełniają co najmniej wymagania opisane w niniejszej IDW..
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II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4, 38.65.21.00-1, 30.21.31.00-6, 30.23.71.00-1, 30.23.72.70-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Czysta woda dla Krakowa -uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice. Projekt
współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 244471,93
Oferta z najniższą ceną: 244471,93 / Oferta z najwyższą ceną: 244471,93
Waluta: PLN .
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