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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Filozofii i Socjologii PAN , ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 0-22 65 72 763, faks 0-22 826 87 33. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifispan.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ilościach i zgodnie z podanym 

zestawieniem: Część I - komputery stacjonarne, sprzęt komputerowy i części komputerowe 1) 32 

zestawy komputerowe (komputer+monitor) 2) 1 drukarka do laboratorium komputerowego 3) 1 

drukarka do biura 4) 1 punkt dostępowy WiFi 5) podzespoły komputerowe 6) skaner z podajnikiem 

(biblioteka) 7) skaner kolorowy płaski (biuro) Część II - serwery i elementy wyposażenia serwerowni 1) 

3 serwery 2) elementy wyposażenia serwerowni Część III - komputery przenośne 1) 2 notebooki PC z 

oprogramowaniem 2) 1 notebook Apple z oprogramowaniem Część IV - oprogramowanie 

komputerowe 1) 32 licencje GGWA-SMO systemu Microsoft Windows 7 Professional 64bit ENG 2) 35 

licencji Microsoft Office Standard 2010 MOLP EDU (jeśli możliwe język EN) 3) 10 licencji Microsoft 

Office Professional Plus 2010 MOLP EDU PL 4) 2 sztuki systemu Microsoft Windows 7 Ultimate PL 

BOX 5) 1 program ABBYY FineReader 11 Professional Edition 6) 1 system Microsoft Windows Server 

2008 Standard R2 64-bit, 5 Clt, ENG, BOX 7) 1 sztuka Adobe Acrobat X Standard PL WIN BOX Część 

V - elementy zasilania awaryjnego 1) zapasowe baterie do wymiany w zasilaczach awaryjnych 2) 1 

moduł pomiaru czynników środowiska dla zasilaczy APC (AP9618) . 2.Szczegółowy opis 

poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ 3.Wykonawca musi zaoferować 



przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ przy czym 

zobowiązany jest dołączyć do oferty opisy techniczne czy funkcjonalne pozwalające na ocenę 

zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami SIWZ. 4.Zamawiający informuje, że użyte w 

dokumentacji przykłady nazw własnych produktów lub producentów mają jedynie charakter wzorcowy 

(przykładowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne tzn. 

takie które swoimi parametrami technicznymi, funkcjonalnymi i estetycznymi odpowiadają produktowi 

wzorcowemu. Przez określenie -nie gorsze niż - rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą 

posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej 

takim jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. 5.Dopuszcza się 

oferowanie wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń spełniających wymagania i parametry techniczne 

określone w SIWZ bądź rozwiązania nie gorsze niż przedstawione w specyfikacji jako wzorcowe. Przy 

oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać 

szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ 

zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6.W ramach realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówionego sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz 

przekazania go Zamawiającemu w w stanie gotowym do eksploatacji. 7.Wykonawca dostarczy 

przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, 8.Całość sprzętu ma być objęta min.36 miesięczną 

gwarancją: 9.Wykonawca musi zapewnić podjęcie działań serwisowych do 24 godzin od chwili 

zgłoszenia usterki 10.Usługi gwarancyjne muszą być świadczona przez producenta lub autoryzowany 

przez niego serwis na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to z jakiś powodów 

niemożliwe to wszelkie koszty oraz działania związane z przetransportowaniem urządzeń do miejsca 

naprawy ponosi Wykonawca. 11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozbudowy sprzętu przez 

pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki. 12.W 

przypadku konieczności wymiany uszkodzonych dysków twardych nie podlegają one zwrotowi do 

Wykonawcy. 13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania sprawności zestawu i jego 

zgodności z zamówieniem przez okres do 3 dni od jego dostarczenia przez Wykonawcę po którym to 

okresie podpisze protokół ostatecznego przyjęcia zamówienia stanowiący podstawę do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 do 20% zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.00.00-4, 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-

8, 30.21.61.10-0, 30.23.13.00-0, 30.23.21.00-5, 48.62.40.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2011. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Ocena spełnienia powyższego warunku dokonywana będzie w sposób: spełnia / nie spełnia 

warunku, w oparciu o dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Ocena spełnienia powyższego warunku dokonywana będzie w sposób: spełnia / nie spełnia 

warunku, w oparciu o dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

należy przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 

że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 



 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 

zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot 

środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 



 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, 2. dokumenty potwierdzające równoważność 

zaoferowanych rozwiązań sprzętowo-programowych różnych od wzorcowych. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ifispan.waw.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie 

zamawiającego w Warszawie w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 pok. 276. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 06.12.2011 godzina 13:45, miejsce: w siedzibie zamawiającego w Warszawie w Pałacu Staszica 

przy ul. Nowy Świat 72 pok. 276. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: komputery stacjonarne, sprzęt komputerowy i części komputerowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) 32 zestawy komputerowe 

(komputer+monitor) 2) 1 drukarka do laboratorium komputerowego 3) 1 drukarka do biura 4) 1 

punkt dostępowy WiFi 5) podzespoły komputerowe 6) skaner z podajnikiem (biblioteka) 7) skaner 

kolorowy płaski (biuro). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 30.21.61.10-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: serwery i elementy wyposażenia serwerowni. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) 3 serwery 2) elementy 

wyposażenia serwerowni. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: komputery przenośne. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) 2 notebooki PC z 

oprogramowaniem 2) 1 notebook Apple z oprogramowaniem. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.62.40.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: oprogramowanie komputerowe. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) 32 licencje GGWA-SMO 

systemu Microsoft Windows 7 Professional 64bit ENG 2) 35 licencji Microsoft Office Standard 

2010 MOLP EDU (jeśli możliwe język EN) 3) 10 licencji Microsoft Office Professional Plus 2010 

MOLP EDU PL 4) 2 sztuki systemu Microsoft Windows 7 Ultimate PL BOX 5) 1 program ABBYY 

FineReader 11 Professional Edition 6) 1 system Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 64-

bit, 5 Clt, ENG, BOX 7) 1 sztuka Adobe Acroba. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.62.40.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: elementy zasilania awaryjnego. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) zapasowe baterie do 

wymiany w zasilaczach awaryjnych 2) 1 moduł pomiaru czynników środowiska dla zasilaczy APC 

(AP9618). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

 

 

 


