
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czernikowo.pl

Czernikowo: Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w 

ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 

eInclusion w gminie Czernikowo - krok w przyszłość

Numer ogłoszenia: 105647 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernikowo , ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 54 287 50 01, faks 54 287 50 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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

zakupionego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w gminie 

Czernikowo - krok w przyszłość.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w gminie Czernikowo - krok w przyszłość, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie 

innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 2. 

Modernizacja sprzętu komputerowego z uwagi na fakt, iż komputery są objęte gwarancją producenta 

musi być zrealizowana w oparciu o podzespoły nowe, w pełni kompatybilne z używanym sprzętem. 3. 

Modernizacja komputerów będzie polegała na: - wymianie karty graficznej, - wymianie dysku twardego, - 

zwiększeniu pamięci operacyjnej komputera RAM, - zmianie systemu operacyjnego, - wymianie 

klawiatury, - wymianie myszy optycznej. 4. Modernizacja przewidziana przez Zamawiającego dotyczy 

180 zestawów komputerowych składających się z: komputera HP Compaq 8200 Elite SFF PC i monitora 

HP Compaq LA2006x (rok produkcji 2011) - Specyfikacja techniczna posiadanego sprzętu 
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komputerowego zawarta jest w Załączniku Nr 8 do niniejszej Specyfikacji. 5. Komputery zlokalizowane 

są na terenie gminy Czernikowo u Beneficjentów Ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu - eInclusion w gminie Czernikowo - krok w przyszłość w następujących lokalizacjach: - 

uczestnicy projektu (gospodarstwa domowe) - 40 szt. - Zespół Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1 - 

22 szt. - Szkoła Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15 - 20 szt. - Szkoła Podstawowa w 

Makowiskach - 20 szt. - Szkoła Podstawowa w Mazowszu - 20 szt. - Szkoła Podstawowa w Osówce - 20 

szt. - Szkoła Podstawowa w Steklinie - 20 szt. - Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie, ul. 

Toruńska 20 - 6 szt. - Gminna Biblioteka Publiczna filia w Mazowszu - 6 szt. - świetlica w miejscowości 

Steklinek - 6 szt. Kompletna lista lokalizacji wraz z danymi kontaktowymi do użytkowników (opiekunów) 

zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 6. Zakres prac do wykonania po stronie 

Wykonawcy: - dostawa oferowanych podzespołów komputerowych (karta graficzna, dysk twardy, pamięć 

RAM, klawiatura i mysz optyczna), - demontaż starych podzespołów. Zdemontowane podzespoły należy 

przekazać Zamawiającemu, - montaż oferowanej karty graficznej w komputerze oraz dezaktywacja 

zintegrowanej karty graficznej, - montaż pamięci RAM, - montaż oferowanego dysku twardego w 

obudowie komputera, sformatowanie dostarczonego dysku oraz ustawienie partycji dyskowych, - 

instalacja systemu operacyjnego na nowym dysku, przeniesienie danych z dotychczasowych dysków na 

nowe, - wymiana zużytych klawiatur i myszy, - instalacja pakietu biurowego, - instalacja oprogramowania 

antywirusowego, - wykonanie wszelkich prac instalacyjnych, w tym instalacja najnowszych 

certyfikowanych sterowników oraz oprogramowania dodatkowego jeśli jest wymagane dla oferowanych 

podzespołów we wszystkich komputerach, - wykonanie wszelkich prac konfiguracyjnych i 

optymalizacyjnych po wykonanej modernizacji we wszystkich komputerach, - wszystkie kable 

połączeniowe oraz inne elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montażu podzespołów 

zapewnia Wykonawca na własny koszt, - przetestowanie stabilności i poprawności działania wszystkich 

komputerów po wykonaniu rozbudowy, - rozszerzenie gwarancji z 3 do 5 lat na komputer wraz z 

monitorem z usługą w miejscu instalacji sprzętu w następnym dniu roboczym, - przedłożenie do 

akceptacji przez Zamawiającego podpisanych przez Beneficjentów Ostatecznych i opiekunów w 

Jednostkach Podległych protokołów z przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami SIWZ modernizacji 

sprzętu komputerowego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wymagane parametry 

techniczne przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku Nr 9 do SIWZ. 8. Licencje na 

oprogramowanie dla Jednostek Podległych (szkoły, biblioteki, świetlice) powinny zapewnić 

Zamawiającemu możliwość użyczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o ile jest to 

wymagane przez producentów oprogramowania. 9. Licencje na oprogramowanie dla Beneficjentów 

Ostatecznych (gospodarstw domowych) powinny zapewnić Zamawiającemu możliwość wielokrotnego 

użyczania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o ile jest to wymagane przez producentów 

oprogramowania. 10. Zamawiający wymaga, aby rozbudowa komputerów Jednostek Podległych 

odbywała się w miejscu ich instalacji. 11. Zamawiający dopuszcza zabranie od Beneficjentów 
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Ostatecznych (gospodarstw domowych) komputerów do modernizacji na czas nie dłuższy niż 72 

godziny. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami dojazdu do miejsca wykonywania 

usługi. Koszt ten Wykonawca powinien zawrzeć w cenie ofertowej. 12. Wykorzystane do rozbudowy 

komputerów podzespoły muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z 

wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, wolne od wad 

fizycznych i prawnych. Muszą być w pełni kompatybilne z modernizowanymi oraz muszą być objęte 

gwarancją producenta komputera. 13. Wykonawca sporządza i załącza do oferty Specyfikację 

techniczną oferowanego sprzętu - Załącznik Nr 1.1 do SIWZ, przy czym parametry techniczne określone 

w Specyfikacji technicznej stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. 

Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu. W wypełnionej tabeli Wykonawca podaje 

producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz wielkość poszczególnych parametrów 

w odniesieniu do każdego z oferowanych podzespołów. 14. Zamawiający ma prawo zwrócić się do 

producenta oferowanych przez Wykonawcę podzespołów w celu weryfikacji, czy oferowany przez niego 

przedmiot zamówienia spełnia warunki specyfikacji technicznej. 15. Jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia podano nazwy własne to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu 

i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować materiały równoważne. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest 

obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone 

przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.54.00.00-2, 72.54.10.00-9, 48.00.00.00-8, 

30.23.70.00-9.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 

000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100)

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

Strona 3 z 9

2014-05-16http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=105647&rok=20...



Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia i polegające na dostawie, instalacji i uruchomieniu dostarczonych 

zestawów komputerowych o wartości minimum 100 tys. zł brutto każde. Uwaga: wartości 

podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP. 

Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy. Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie 

weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz 

załączonych dowodów dotyczących najważniejszych usług.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

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
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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:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie - co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia i polegające na dostawie, instalacji i uruchomieniu dostarczonych zestawów 

komputerowych o wartości minimum 100 tys. zł brutto każde;

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;

• 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 
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składek na ubezpieczenia 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;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

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

ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną 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;

• 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;

Strona 6 z 9

2014-05-16http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=105647&rok=20...



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 - 

wystawione 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty

1. Oświadczenie producenta komputera potwierdzające pełną kompatybilność oferowanych 

podzespołów ze wskazanym modelem komputera. 2. Wydruk z przeprowadzonego testu 

wydajności karty graficznej w teście PassMark - G3D Mark.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika 

reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz OFERTA 

zgodny z treścią zamieszczonego wzoru - Załącznik Nr 1 oraz wypełniona Specyfikacja techniczna 

oferowanego sprzętu stanowiąca Załącznik Nr 1.1 do niniejszej Specyfikacji. 2. Dowód wniesienia 

wadium (oryginał gwarancji, poręczenia lub kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego 

reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

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

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2. zmiany terminu realizacji przedmiotu 

umowy z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia o czas usunięcia tych okoliczności, 3. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 

następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca 

stroną, w szczególności Władzą Wdrażającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów 

prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, 4. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 

następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub 

wytycznych i zaleceń Władzy Wdrażającej, 5. w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

techniczny (np. urządzenia o równoważnych parametrach, w nowszej lepszej technologicznie ich wersji 

itp.) jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny, 6. zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy 

wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 7. 

Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego, tj. w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu przedmiot 

zamówienia inny niż w ofercie, ale o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia (co potwierdzi specyfikacją techniczną) i w cenie ofertowej - z powodu trudności 

z jego uzyskaniem od producenta.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.bip.czernikowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokój nr 26.

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

26.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 

Czernikowo pokój nr 20 (Kasa Urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie 

innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

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
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