
 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.mbpprzasnysz.pl 

 

Przasnysz: Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu wraz z 

wyposażeniem. 

Numer ogłoszenia: 133852 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej , ul. 

Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, tel. 29 7564953, faks 29 7564950. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbpprzasnysz.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Przasnyszu wraz z wyposażeniem.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z dostawą 

i montażem wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz 

multimediów w ramach projektu Remont i wyposażenie biblioteki głównej MBP w 

Przasnyszu. Zamówienie zostanie udzielone w 3 częściach. Część I Remont pomieszczeń 

Miejskiej Biblioteki Publicznej Remont obejmuje pomieszczenia czytelni, wypożyczalni, 

pokoju opracowania zbiorów, sali szkoleniowej, gabinetu dyrektora, dwóch wc i składa się na 

nie następujący zakres robót: 1)Przygotowanie ścian i sufitów do malowania (szpachlowanie, 

uzupełnienie ubytków, likwidacja pęknięć, gruntowanie) 2)Dwukrotne malowanie 

powierzchni wewnętrznych (sufit - kolor biały; ściany - kolory pastelowe, hipoalergiczne 

farby zmywalne odporne na ścieranie) - 566,2 m2 3)Remont oświetlenia w pomieszczeniu 

czytelni: - ułożenie przewodów YdYp 3x1,5mm2 - 100 mb - montaż włączników 

natynkowych 2 biegunowych - 5 szt. - montaż opraw oświetleniowych zawieszanych z 

kloszem - 10 szt. UWAGA Kolorystyka ścian i podłóg wymaga akceptacji Zamawiającego. 

http://www.mbpprzasnysz.pl/


Część II Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Przasnyszu Zakres oraz rodzaj urządzeń wyposażenia przewidzianych do dostawy i montażu 

w pomieszczeniach biblioteki wyszczególniony został w załączniku Wykaz wyposażenia 

UWAGA 1 W załączniku graficznym - Wykaz wyposażenia przedstawiono stylizację 

(przykładowy wygląd urządzeń) oraz parametry w jakich należy utrzymać poszczególne 

elementy składające się na wyposażenie pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza nieznaczne 

odchylenia w parametrach elementów wyposażenia. Wykonawca złączy do oferty 

wizualizację w postaci zdjęć lub rysunków w wersji papierowej bądź elektronicznej 

proponowanych elementów wyposażenia zgodnie z Wykazem Wyposażenia uwzględniając 

powyższe uwagi Zamawiającego. Część III Dostawa sprzętu komputerowego oraz 

multimediów. Przedmiotem dostawy jest sprzęt komputerowy i prezencyjny wraz z 

licencjonowanym oprogramowaniem w zakresie zgodnym z załącznikiem Wykaz sprzętu 

komputerowego i multimediów Wykonawca może złożyć ofertę na całe zamówienie lub na 

wybraną część. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku 

do SIWZ Wykaz wyposażenia, Wykaz sprzętu komputerowego i multimediów, przedmiarach 

robót oraz SST. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności 

ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 245, poz. 1623 ze zm.), 

ustawie z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych t. j. DZ.U.2013 r. poz. 907 ze zm.) i 

ustawie Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych 

ustaw. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, a w 

szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów 

i materiałów stosowanych w budownictwie. Podwykonawstwo : Zamawiający wymaga 

wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy 

podwykonawcom. Brak takiego wskazania Zamawiający potraktuje jako deklarację 

wykonania całego zamówienia osobiście przez Wykonawcę. Jeżeli w realizacji zamówienia 

będą brały udział podmioty trzecie ( podwykonawcy), na których potencjał Wykonawca 

powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu, w odniesieniu do 

tych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające 

brak podstaw do wykluczenia ich z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. W przypadku, gdy wykonawca 

powołuje się - na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp - w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - na zasoby innych podmiotów 

(podwykonawców), którzy będą realizować część zamówienia , zobowiązany jest podać w 

ofercie także nazwy tych podmiotów. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się- na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy pzp - w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany 

podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 

wymagany w trakcie postępowania. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie na podstawie 

Umowy Podwykonawstwa. Przez Umowę Podwykonawstwa rozumie się umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część niniejszego zamówienia, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą/ dalszymi podwykonawcami. Protokół odbioru zadania (końcowy) podpisany 

przez zamawiającego i wykonawcę jest wystarczającym dowodem potwierdzającym 

wykonanie usług i robót i uprawniającym podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę do 

wystawienia faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

roboty budowlanej, usługi lub dostawy. Umowa podwykonawstwa nie może zawierać 

postanowień odmiennych w zakresie zasad odbiorów niż określone w umowie podstawowej. 



Pozostałe zasady w zakresie podwykonawstwa regulują postanowienia umowy zawarte w 

SIWZ Rozdz. IV. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 Prawa zamówień publicznych o wartość zamówień do 50% zamówienia 

podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.51.00-4, 39.15.30.00-9, 39.13.00.00-2, 

39.11.30.00-7, 32.34.24.00-6, 32.00.00.00-3, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7, 

39.22.00.00-0, 30.20.00.00-1, 30.10.00.00-0, 32.32.20.00-6, 48.00.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

30.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane. 

III.2) ZALICZKI 

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 

o Odnosi się do wszystkich części Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

w sposób szczególny . Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w 

formule spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o 

spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp ( Formularz nr 2) 

stanowiący załącznik do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny . 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie 

spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp (Formularz nr 2) stanowiący załącznik 

do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny . 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie 

spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych ( Formularz 

nr 2) stanowiący załącznik do SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zmówienia (konsorcjum/spółka cywilna) powyższy warunek 

spełniają łącznie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny . 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie 

spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych ( Formularz 

nr 2) stanowiący załącznik do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny . 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie 

spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych ( Formularz 

nr 2) stanowiący załącznik do SIWZ 

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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wraz z ofertą należy złożyć: a) Wizualizację w postaci zdjęć bądź rysunków w wersji 

papierowej bądź elektronicznej proponowanych elementów wyposażenia zgodnie z Wykazem 

Wyposażenia uwzględniając uwagi Zamawiającego zawarte w pkt 3.2 niniejszej SIWZ. - 

odnosi się do Części II zamówienia b) Formularz cenowy - wyposażenie - odnosi się do 

Części II c) Formularz cenowy - sprzęt komputerowy i multimedia - odnosi się do Części III 

zamówienia d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy 

względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. e) Pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo 

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:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki 

wprowadzenia zmian są następujące: 1) Zmiany zakresu podwykonawstwa poprzez: a) 

Wskazanie innych podwykonawców b) Rezygnację podwykonawców c) Wskazanie innego 

zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, 

pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do 

wykonania w ramach podwykonawstwa, 2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 i SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia 3) rozszerzenie 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu rękojmi w przypadku 

zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę, 4) zmian osób reprezentujących, pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji drugiej strony, w następujących 

przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, jeżeli zmiana stanie sie 

konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy 

( np. rezygnacji. itp.), 5) zmiana danych teleadresowych stron umowy. Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 

jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.mbpprzasnysz.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska 

Biblioteka Publiczna (Pokój Opracowania Zbiorów) ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz. 

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

ofert: 28.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna (Pokój Opracowania 

Zbiorów) ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz. 

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

ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Zamówienie będzie finansowane ze środków Finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ 

Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4... 

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: Część I Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont 

obejmuje pomieszczenia czytelni, wypożyczalni, pokoju opracowania zbiorów, sali 

szkoleniowej, gabinetu dyrektora, dwóch wc i składa się na nie następujący zakres 

robót: 1) Przygotowanie ścian i sufitów do malowania (szpachlowanie, uzupełnienie 

ubytków, likwidacja pęknięć, gruntowanie) 2) Dwukrotne malowanie powierzchni 

wewnętrznych (sufit - kolor biały; ściany - kolory pastelowe, hipoalergiczne farby 

zmywalne odporne na ścieranie) - 566,2 m2 3) Remont oświetlenia w pomieszczeniu 

czytelni: - ułożenie przewodów YdYp 3x1,5mm2 - 100 mb - montaż włączników 

natynkowych 2 biegunowych - 5 szt. - montaż opraw oświetleniowych zawieszanych z 

kloszem - 10 szt. UWAGA 2 Kolorystyka ścian i podłóg wymaga akceptacji 

Zamawiającego.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-

3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres oraz 

rodzaj urządzeń wyposażenia przewidzianych do dostawy i montażu w 

pomieszczeniach biblioteki wyszczególniony został w załączniku Wykaz wyposażenia 

UWAGA W załączniku graficznym - Wykaz wyposażenia przedstawiono stylizację 

(przykładowy wygląd urządzeń) oraz parametry w jakich należy utrzymać 

poszczególne elementy składające się na wyposażenie pomieszczeń. Zamawiający 

dopuszcza nieznaczne odchylenia w parametrach elementów wyposażenia. 

Wykonawca złączy do oferty wizualizację w postaci zdjęć lub rysunków w wersji 

papierowej bądź elektronicznej proponowanych elementów wyposażenia zgodnie z 

Wykazem Wyposażenia uwzględniając powyższe uwagi Zamawiającego.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.51.00-4, 39.15.30.00-9, 39.13.00.00-

2, 39.11.30.00-7, 39.22.00.00-0, 30.10.00.00-0. 



 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 70 

o 2. Projekt proponowanych elementów wyposażenia (Zamawiający oceni 

wygląd, parametry elementów wyposażenia proponowanych przez 

Wykonawcę - 30 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimediów.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

dostawy jest sprzęt komputerowy i prezencyjny wraz z licencjonowanym 

oprogramowaniem w zakresie zgodnym z załącznikiem Wykaz sprzętu 

komputerowego i multimediów. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.51.00-4, 32.34.24.00-6, 32.00.00.00-

3, 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6, 48.00.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
 

 


