
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Zakup dodatkowego wyposażenia do szkół w ramach projektu Kreatywna szkoła w Gminie
Mińsk Mazowiecki” w podziale na części:

1) Wyposażenie TIK.
2) Wyposażenie pracowni chemicznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: -

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 257562500

1.5.8.) Numer faksu: 257562550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup dodatkowego wyposażenia do szkół w ramach projektu Kreatywna szkoła w Gminie
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Mińsk Mazowiecki” w podziale na części:
1) Wyposażenie TIK.
2) Wyposażenie pracowni chemicznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a2f720b-8038-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00040305/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-28 14:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której
mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego.
4) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .xps, .odt.
5) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem: mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
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https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej: przetargi@minskmazowiecki.pl (przy czym
ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów)
6) Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. Poz. 2452).
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty
elektronicznej email: przetargi@minskmazowiecki.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest
właściwy dla oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów)
3. Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia: 
1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 
2) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00; e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl 
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu
zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
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2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO 
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art.
74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w
szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego
obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie
tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania
o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00; e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl 
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu
zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO 
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
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powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art.
74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w
szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego
obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie
tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania
o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 271096,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dla szkół z terenu Gminy Mińsk
Mazowiecki. 
2. Część 1: Wyposażenie TIK - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 – Opis przedmiotu zamówienia
TIK.

4.2.5.) Wartość części: 229096,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38652100-1 - Projektory

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i wagami:
1) Kc - Cena oferty brutto – waga 60
2) Kg – Dodatkowy okres gwarancji – waga 40
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kt
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach oceny ofert
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „dodatkowy okres gwarancji”
2. Kryterium „cena oferty brutto” 
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium może
otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia, pozostali będą oceniani wg następującego
wzoru:
Kc= C : Cb x 60 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto,
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cb – Cena brutto badanej oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów. 
3. Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”
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1) Podstawowy okres gwarancji przewidziany w umowie to 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru. 
2) Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco: 
0 miesięcy - 0 pkt
6 miesięcy – 10 pkt
12 miesięcy – 20 pkt
18 miesięcy – 30 pkt
24 miesiące – 40 pkt
3) W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji.
4) W przypadku nie podania w ofercie dodatkowego okresu gwarancji lub podania innego dodatkowego
okresu gwarancji, niż wskazane w pkt. 2) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
PZP z uwagi na niezgodność oferty z warunkami SWZ. 
4. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie ww. kryteriów.
6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dla szkół z terenu Gminy Mińsk
Mazowiecki. 
2. Część 2: Wyposażenie pracowni chemicznej – zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SWZ – Opis
przedmiotu zamówienia pracownia chemiczna.

4.2.5.) Wartość części: 42000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162000-5 - Pomoce naukowe

39180000-7 - Meble laboratoryjne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i wagami:
1) Kc - Cena oferty brutto – waga 60
2) Kg – Dodatkowy okres gwarancji – waga 40
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kt
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach oceny ofert
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „dodatkowy okres gwarancji”
2. Kryterium „cena oferty brutto” 
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium może
otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia, pozostali będą oceniani wg następującego
wzoru:
Kc= C : Cb x 60 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto,
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cb – Cena brutto badanej oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów. 
3. Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”
1) Podstawowy okres gwarancji przewidziany w umowie to 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru. 
2) Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco: 
0 miesięcy - 0 pkt
6 miesięcy – 10 pkt
12 miesięcy – 20 pkt
18 miesięcy – 30 pkt
24 miesiące – 40 pkt
3) W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji.
4) W przypadku nie podania w ofercie dodatkowego okresu gwarancji lub podania innego dodatkowego
okresu gwarancji, niż wskazane w pkt. 2) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
PZP z uwagi na niezgodność oferty z warunkami SWZ. 
4. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie ww. kryteriów.
6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
1) nie podlegają wykluczeniu:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
część 1:
 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ważną polisę lub inny dokument
potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 100 000,00 zł
na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę. Wykonawca będzie
zobowiązany utrzymywać ważna polisę przez cały okres realizacji Umowy.
część 2: 
 Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
część 1:
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie - co najmniej dwie dostawy sprzętu TIK/komputerowego o charakterze zbliżonym do
przedmiotowego zamówienia, w tym m. in. komputerów stacjonarnych, monitorów, komputerów
przenośnych, zestawów interaktywnych, drukarek itp., o wartości co najmniej 150 000,00 zł
brutto każda.
część 2: 
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie - co najmniej dwie dostawy wyposażenia pracowni chemicznej, o wartości co
najmniej 20 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SWZ – Grupa kapitałowa)
- oświadczenie, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 6
do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: - wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(Załącznik nr 4.1 do SWZ – Wykaz dostaw dla cz. 1 lub Załącznik nr 4.2 do SWZ – Wykaz dostaw dla
cz. 2)
- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100
000,00 zł, zgodnie z rozdziałem (wymagany wyłącznie dla cz. 1)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że oferowany sprzęt spełnia wymagania
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1)
W tym celu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące przedmiotowe środki
dowodowe:
1 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Wydajność obliczeniowa SYSMARK 25 Overall
Rating – wynik min. 1100 pkt Test z przeprowadzonej konfiguracji.
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości
wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
2 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE
3 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Gwarancja Dokumenty potwierdzające, że firma
serwisująca posiada ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada
autoryzację producenta komputera
4. Komputery przenośne Wydajność SYSMARK 25 – wynik min. 1000 pkt Test z
przeprowadzonej konfiguracji
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Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości
wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
5. Komputery przenośne Bateria – czas pracy min. 9h 
Test BABCO MobileMark2018
6. Komputery przenośne Gwarancja producenta komputera minimum 36 miesięcy Oświadczenie
podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
7. Komputery przenośne Oprogramowanie dodatkowe Oświadczenie producenta oferowanego
komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni
kompatybilne z oferowanym sprzętem.
8. Komputery przenośne Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO 9001, 14001, 45001 dla
producenta sprzętu
- Deklaracja zgodności CE i ROHS

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że oferowany sprzęt spełnia wymagania
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1)
W tym celu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące przedmiotowe środki
dowodowe:
1 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Wydajność obliczeniowa SYSMARK 25 Overall
Rating – wynik min. 1100 pkt Test z przeprowadzonej konfiguracji.
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości
wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
2 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE
3 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Gwarancja Dokumenty potwierdzające, że firma
serwisująca posiada ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada
autoryzację producenta komputera
4. Komputery przenośne Wydajność SYSMARK 25 – wynik min. 1000 pkt Test z
przeprowadzonej konfiguracji
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości
wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
5. Komputery przenośne Bateria – czas pracy min. 9h 
Test BABCO MobileMark2018
6. Komputery przenośne Gwarancja producenta komputera minimum 36 miesięcy Oświadczenie
podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
7. Komputery przenośne Oprogramowanie dodatkowe Oświadczenie producenta oferowanego
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komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni
kompatybilne z oferowanym sprzętem.
8. Komputery przenośne Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO 9001, 14001, 45001 dla
producenta sprzętu
- Deklaracja zgodności CE i ROHS

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz ofertowy dla cz. 1 lub/i Załącznik nr
1.2 do SWZ – Formularz ofertowy dla cz. 2
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) (Załącznik nr 7
do SWZ);
3) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia
umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania. Dokument ten powinien zostać podpisany przez
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Podpisy powinny być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 
2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z art.
125 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, odrębne dla każdego podmiotu.
3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe
środki dowodowe, wymienione w ust. 3 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia),
składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. 
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących sytuacjach:
1) zaistnienia w trakcie realizacji umowy niezależnych od Wykonawcy okoliczności, których nie
mógł on przewidzieć na etapie składania oferty, 
2) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym
istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
3) wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
4) zmian terminu realizacji umowy w przypadku:
- gdy realizacja umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży 
w interesie Zamawiającego, 
- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy wykonawczej 
w określonym pierwotnie terminie, 
- w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i
Wykonawcy. 
2. Zmiana umowy może zostać również dokonana w sytuacjach i sposób przewidziany w
ustawie Pzp. 
3. Dokonanie zmian umowy w powyższych przypadkach wymaga zawarcia pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.
3. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie są dopuszczalne pod warunkiem
przedstawienia przez Stronę informacji o proponowanej zmianie wraz ze stosownym
uzasadnieniem oraz pod warunkiem zachowania formy pisemnej poprzez zawarcie stosownego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności wprowadzonej zmiany. Zmiana na wniosek
Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

brak
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	Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Zakup dodatkowego wyposażenia do szkół w ramach projektu Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” w podziale na części: 1)	Wyposażenie TIK. 2)	Wyposażenie pracowni chemicznej.
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	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a2f720b-8038-11ec-beb3-a2bfa38226ab
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	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.15.) Nazwa projektu lub programu
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2)	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3)	Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 4)	Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 5)	Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem: mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej: przetargi@minskmazowiecki.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów) 6)	Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Poz. 2452). 1.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.	W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej email: przetargi@minskmazowiecki.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów) 3.	Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia:  1)	Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi  2)	Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  4.	Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 5.	Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 6.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 7.	Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00; e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl  2.	W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@minskmazowiecki.pl 3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 4.	Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 1)	ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 2)	ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; 3)	ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4)	art. 6 pkt.1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 5.	Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 6.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy. 7.	Posiada Pani/Pan prawo: 1)	żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 2)	żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 3)	usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; 4)	żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 8.	Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 9.	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 10.	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 11.	Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00; e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl  2.	W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@minskmazowiecki.pl 3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 4.	Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 1)	ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 2)	ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; 3)	ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4)	art. 6 pkt.1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 5.	Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 6.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy. 7.	Posiada Pani/Pan prawo: 1)	żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 2)	żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 3)	usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; 4)	żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 8.	Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 9.	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 10.	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 11.	Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.1.2022
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 271096,33 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 229096,33 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami: 1)	Kc - Cena oferty brutto – waga 60 2)	Kg – Dodatkowy okres gwarancji – waga 40 Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc + Kt K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach oceny ofert Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto” Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” 2.	Kryterium „cena oferty brutto”  W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: Kc= C : Cb x 60 pkt Gdzie: Kc – Kryterium cena oferty brutto, C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Cb – Cena brutto badanej oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.  3.	Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” 1)	Podstawowy okres gwarancji przewidziany w umowie to 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.  2)	Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco:  0 miesięcy - 0 pkt 6 miesięcy – 10 pkt 12 miesięcy – 20 pkt 18 miesięcy – 30 pkt 24 miesiące – 40 pkt 3)	W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji. 4)	W przypadku nie podania w ofercie dodatkowego okresu gwarancji lub podania innego dodatkowego okresu gwarancji, niż wskazane w pkt. 2) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP z uwagi na niezgodność oferty z warunkami SWZ.  4.	Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. 5.	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie ww. kryteriów. 6.	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  7.	Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 42000,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami: 1)	Kc - Cena oferty brutto – waga 60 2)	Kg – Dodatkowy okres gwarancji – waga 40 Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc + Kt K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach oceny ofert Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto” Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” 2.	Kryterium „cena oferty brutto”  W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: Kc= C : Cb x 60 pkt Gdzie: Kc – Kryterium cena oferty brutto, C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Cb – Cena brutto badanej oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.  3.	Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” 1)	Podstawowy okres gwarancji przewidziany w umowie to 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.  2)	Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco:  0 miesięcy - 0 pkt 6 miesięcy – 10 pkt 12 miesięcy – 20 pkt 18 miesięcy – 30 pkt 24 miesiące – 40 pkt 3)	W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji. 4)	W przypadku nie podania w ofercie dodatkowego okresu gwarancji lub podania innego dodatkowego okresu gwarancji, niż wskazane w pkt. 2) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP z uwagi na niezgodność oferty z warunkami SWZ.  4.	Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. 5.	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie ww. kryteriów. 6.	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  7.	Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; - oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SWZ – Grupa kapitałowa) - oświadczenie, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji)
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 4.1 do SWZ – Wykaz dostaw dla cz. 1 lub Załącznik nr 4.2 do SWZ – Wykaz dostaw dla cz. 2) - dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł, zgodnie z rozdziałem (wymagany wyłącznie dla cz. 1)
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-08

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


