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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:656308-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Nakło nad Notecią: Komputery przenośne
2022/S 228-656308

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Nakło nad Notecią
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 092350895
Adres pocztowy: Ks. P. Skargi 7
Miejscowość: Nakło nad Notecią
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 89-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Dymel-Kobza
E-mail: zp@umig.naklo.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gmina-naklo.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/692819
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/692819
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR”.

Numer referencyjny: ZP.271.37.2022

II.1.2) Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 
dla Gminy Nakło nad Notecią. Zamawiający wymaga aby dostarczone sprzęty posiadały zainstalowane 
oprogramowanie. 2) Wskazane parametry określone w Załączniku 1a do SWZ należy traktować jako minimalny 
poziom wymagań. 3) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego 
do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią, ul. Mrotecka 1a, 89-100 Nakło nad Notecią. 
4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji. 5) W przypadku, gdy wymagania w specyfikacji technicznej odnoszą się do norm 
lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane 
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez 
dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony 
w artykule 101 ustęp 5 i 6 ustawy Pzp. Wykonawca, w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w szczególności certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tą jednostkę. W przypadku, gdy dany Wykonawca 
nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy oraz pod warunkiem, że 
wykonawca udowodni, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 
zamówienia – specyfikacji technicznej, zamawiający zaakceptuje odpowiednie, inne niż wyżej wymienione 
środki dowodowe. 6) Informacje dotyczące oceny procesora: Zamawiający dokona oceny zaoferowanego 
procesora dla komputerów przenośnych na podstawie wyniku testu Passmark CPU Mark ze strony: http://
www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia wydruku wyniku 
testu z w/w strony. Zamawiający samodzielnie dokona oceny, na podstawie wyników testu z dnia 21.11.2022r. 8) 
Szczegółowy opis przedmiotu - dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem stanowi Załącznik 
nr 1a do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Nakło nad Notecią

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 
dla Gminy Nakło nad Notecią. Zamawiający wymaga aby dostarczone sprzęty posiadały zainstalowane 
oprogramowanie. 2) Wskazane parametry określone w Załączniku 1a do SWZ należy traktować jako minimalny 
poziom wymagań. 3) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego 
do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią, ul. Mrotecka 1a, 89-100 Nakło nad Notecią. 
4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji. 5) W przypadku, gdy wymagania w specyfikacji technicznej odnoszą się do norm 
lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane 
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez 
dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony 
w artykule 101 ustęp 5 i 6 ustawy Pzp. Wykonawca, w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, 
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zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w szczególności certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tą jednostkę. W przypadku, gdy dany Wykonawca 
nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy oraz pod warunkiem, że 
wykonawca udowodni, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 
zamówienia – specyfikacji technicznej, zamawiający zaakceptuje odpowiednie, inne niż wyżej wymienione 
środki dowodowe. 6) Informacje dotyczące oceny procesora: Zamawiający dokona oceny zaoferowanego 
procesora dla komputerów przenośnych na podstawie wyniku testu Passmark CPU Mark ze strony: http://
www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia wydruku wyniku 
testu z w/w strony. Zamawiający samodzielnie dokona oceny, na podstawie wyników testu z dnia 21.11.2022r.8) 
Szczegółowy opis przedmiotu - dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem stanowi Załącznik 
nr 1a do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
w ramach projektu „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Umowa nr 1712/2022

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia okreslone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - 
załącznik nr 8 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692819
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania: 
1.1. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 1.2. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 1.3. art. 
5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, 
str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: 
rozporządzenie 2022/576. 1.4. art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 1. 
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść 
wadium w kwocie: 1000,00 zł. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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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), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7, 
89-100 Nakło nad Notecią. 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Arnold Paszta, 
mail: iod@umig.naklo.pl  3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. 5) Dane osobowe będą przechowywane, 
zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6) 
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie 
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8) Posiada Pani/Pan: • na 
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie 
przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO 
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacje nt oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
brak podstaw wykluczenia zawiera SWZ zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający 
przewiduje zmiany umowy, które zostały wskazane w załączniku nr 8 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX Ustawy.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2022
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