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Ogłoszenie

Numer

2022-6213-104007

Id

104007

Powstaje w kontekście projektu

POPC.03.02.00-22-9852/21 - Konwersja cyfrowa domów kultury

Tytuł

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwera 
NAS

Warunki zmiany umowy

Istotne zmiany umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą być dokonane w następujących 
przypadkach i przy zachowaniu następujących warunków:
1) w przypadku wystąpienia przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w 
zapytaniu ofertowym, lub ofercie rozwiązań, w szczególności: wycofania danego urządzenia, sprzętu, 
modułu, oprogramowania z produkcji lub dystrybucji, braku na rynku, dopuszczalne będzie zastąpienie ich 
modelem innym spełniającym minimalne wymogi zapytania ofertowego, zmiana taka nie będzie wymagała 
pisemnego aneksu do umowy, konieczne będzie jednak dostarczenie pisemnego opisu parametrów nowego 
modelu i jego zatwierdzenie przez zamawiającego, poprzez złożenie podpisu pod dostarczonym opisem, 
2) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają 
wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, 
powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne 
nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła 
zapobiec, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie:
a)�wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i ewentualnie usuwania jego 
skutków, 
b)�zakresu przedmiotu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w zapytaniu ofertowym, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np. ograniczenie zakresu 
zamówienia, lub wykonanie dodatkowych czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzenia,
3) w przypadku przedłużających się procedur przetargowych i administracyjnych, mających wpływ na 
terminy umowne, opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, przy czym zmiany mogą być dokonane 
w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czas wystąpienia opóźnienia, 
4) w przypadku udokumentowanych, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień leżących po stronie 
producenta, dystrybutora sprzętu, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie wydłużenia terminu 
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realizacji zamówienia, o czas wystąpienia opóźnienia, 
5) w przypadku zmian w zakresie dofinansowania Projektu ze środków zewnętrznych, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na realizację zamówienia, przy czym zmiany mogą być dokonane 
a) w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czas dostosowania zamawiającego do zaistniałej 
zmiany, 
b) w zakresie przedmiotu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w zapytaniu ofertowym, w zakresie koniecznym do dostosowania do zaistniałej zmiany 
6) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie zostanie 
zmienione z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku,
7) w przypadku, gdy jeżeli zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, od przyjętych 
w zapytaniu ofertowym, lub, gdy zmiany te są korzystne ze względu na osiągnięcie celu zamówienia, zmiana 
może dotyczyć zakresu zamówienia w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w zapytaniu ofertowym
Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
zmian do umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2022-04-13
1. pełna treść zapytania ofertowego
2. załącznik 1 formularz oferty - edytowalny
3. załącznik nr 2 specyfikacja dostawy
4. załącznik nr 3 - wzór umowy
Dodane do ogłoszenia w wersji 3 z dn. 2022-04-20
1. zmiana terminu składania ofert
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-04-20
1. wyjaśnienia i zmiana treści zapytania
2. załącznik nr 2 specyfikacja dostawy - zmiana z 20.04.2022r.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-04-13

Data ostatniej zmiany

2022-04-20

Termin składania ofert

2022-04-22 10:00:00
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35 58 326 10 10 
80-851 Gdańsk
NIP: 5832082755

Osoby do kontaktu

Małgorzata Poluchowicz
tel.: 515188854
e-mail: biuro@bozp.com.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i serwera 
NAS

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, w tym laptopów, 
oprogramowania oraz serwera NAS; zwanych dalej „sprzętem”, w ramach projektu systemowego 
„Konwersja cyfrowa domów kultury”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:
1) komputery przenośne - 6 sztuk 
2) oprogramowanie biurowe – 6 sztuk 
3) akcesoria komputerowe 
a)�torba do laptopa – 6 sztuk 
b)�słuchawki bezprzewodowe – 6 sztuk 
c)�mysz bezprzewodowa – 6 sztuk
4) serwer NAS – 1 sztuka 
5) dyski do serwera NAS (do pracy ciągłej) – 4 sztuki
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
(specyfikacja dostawy) .
4. Wskazane w załączniku nr 2 parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może 
zaoferować sprzęt o wyższych parametrach. Parametry oferowanego sprzętu należy wskazać w 
tabeli specyfikacji dostawy.
5. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów lub dostawców z 
obszaru Unii Europejskiej.
6. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od 
daty dostawy i nie może być obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
7. Zamawiaja�cy wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji 
aktualnej, tj. dostępnym na etapie realizacji projektu.
8. Wszelkie urządzenia zasilane napięciem 230 V muszą spełniać wymogi dyrektyw „Nowego 
Podejścia” UE poprzez posiadanie oznaczenia CE oraz być kompatybilne z zasilaniem AC~230V 
(50-60Hz).
9. Laptopy muszą być dostarczone z zainstalowanym systemem operacyjnym, nie wymagającym 
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Numer Produkt Key na etykiecie Certyfikatu 
Autentyczności (COA) na komputerze musi być ten sam, co numer Produkt Key systemu 
zainstalowanego w komputerze.
10. Termin realizacji zamówienia: Do 10 dni od daty podpisania umowy. 

Okres gwarancji

określony w specyfikacji dostawy dla każdej pozycji

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne
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30234200-0 Dyski optyczne
30237200-1 Akcesoria komputerowe
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48820000-2 Serwery

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Gmina

Gdańsk

Miejscowość

Gdańsk

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego, 
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
2. Wykonawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zostanie wykluczony z 
postępowania, a jego oferta nie będzie podlegała ocenie. Wykluczenie może być dokonane na 
każdym etapie postępowania
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena oferty - 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-04-20 - data opublikowania

-> 2022-04-22 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


