
Białystok, 14 marca 2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia pn.

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
przez spółkę Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna”

znak postępowania nadany przez zamawiającego:

PKS NOVA – DA/ZN/INF/2017/1

Zamawiający  spółka  Podlaska  Komunikacja  Samochodowa  Nova  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w
Białymstoku (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku pod nr KRS 0000246383, NIP 5420200091, kapitał zakładowy w wysokości 15.168.000,00 zł,
opłacony w całości, ul. Fabryczna 1, 15 – 482 Białystok),  niniejszym ogłasza, że organizuje postępowanie
o udzielenie zamówienia pn.  „Zakup sprzętu komputerowego i  oprogramowania przez spółkę Podlaska
Komunikacja  Samochodowa  Nova  Spółka  Akcyjna”.  Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu
nieograniczonego,  o  którym  mowa  w  przepisach  §  23  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych
zamawiającego.

Niżej zamawiający wskazuje podstawowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania.

1. Wskazanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania  przez  zamawiającego.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną
lub więcej części zamówienia (w tym również na wszystkie części zamówienia). Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części:

a) Część A, która obejmuje dostarczenie zamawiającemu:

I. dwóch takich samych serwerów wraz z częściami i akcesoriami wymaganymi do montażu w szafie RACK
zamawiającego,

II. bezterminowych licencji na systemy operacyjne (16 sztuk) wraz z licencjami CAL (70 sztuk),

III. macierzy dyskowej wraz z dyskami oraz częściami i akcesoriami wymaganymi do montażu w szafie
RACK zamawiającego,

b) Część B, która obejmuje dostarczenie zamawiającemu:

IV. kolorowego wielofunkcyjnego urządzenia drukującego,

V. monochromatycznej drukarki wielofunkcyjnej,
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c) Część C, która obejmuje dostarczenie zamawiającemu:

VI. dodatkowych dwóch modułów bateryjnych do obecnie wykorzystywanego urządzenia podtrzymującego
zasilanie APC Smart UPS RT2000XLI,

VII. 4 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem i stacji dokującej,

d) Część D, która obejmuje dostarczenie zamawiającemu:

VIII.  20  nowych  lub  używanych  zestawów  komputerowych  (w  skład  zestawu  komputerowego,  w
rozumieniu niniejszego przepisu wchodzi w szczególności jednostka centralna, myszka, klawiatura) wraz z
oprogramowaniem, a także 23 nowych lub używanych monitorów LCD.

Szczegółowy  opis  zamówienia,  w  tym  określenie  szczegółowych  wymagań  zamawiającego  co  do
przedmiotu zamówienia, zawiera SIWZ i załączniki do niego.

2. Termin realizacji zamówienia.

Dostarczenie przedmiotu zamówienia zamawiającemu musi nastąpić nie później niż w terminie  21 dni  od
zawarcia umowy.

3. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający ustala dla każdej części zamówienia (A, B, C, D) osobne kryteria, ich znaczenie i opis sposobu
oceny ofert.

1. Część A -  Zamawiający stosuje następujące kryteria, wagi kryteriów i sposób oceny ofert  w zakresie

części A zamówienia:
a) sumaryczna cena brutto oferty na część A zamówienia – waga 90%,
b) wydajność konfiguracji  stosowanych dysków,  o których mowa w pkt III ppkt 7 lit.  A części A

załącznika nr 1 do SIWZ – waga 10%.
Zamawiający stosuje następujący wzór do oceny oferty złożonej na część A zamówienia:

W A=  
c en am

c e n ao

* 90 pk t+X I I I

gdzie:
WA – wyliczona wartość punktowa ocenianej oferty na część A,
cenam – najniższa sumaryczna cena brutto z ocenianych ofert na część A,
cenao – cena sumaryczna brutto ocenianej oferty na część A,
XIII  - wykonawca, który zaoferuje dyski, o których mowa w pkt III ppkt 7 lit. A części A załącznika
nr 1 do SIWZ, o co najmniej 15K RPM, otrzyma dodatkowo 10 pkt,

2. Część B -  Zamawiający stosuje następujące kryteria, wagi kryteriów i sposób oceny ofert  w zakresie

części B zamówienia:
a) sumaryczna cena brutto oferty na część B zamówienia – waga 90%,
b) długość gwarancji na wielofunkcyjne kolorowe urządzenie drukujące, o którym mowa w pkt IV

części B załącznika nr 1 do SIWZ – waga 10%.
Zamawiający stosuje następujący wzór do oceny oferty złożonej na część B zamówienia:

W B=  
c e nam

c e nao

*90 pk t+Y I V
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gdzie:
WB – wyliczona wartość punktowa ocenianej oferty na część B,
cenam – najniższa sumaryczna cena brutto z ocenianych ofert na część B,
cenao – cena sumaryczna brutto ocenianej oferty na część B,
YIV – wykonawca, który zaoferuje gwarancję dłuższą niż 2 lata na urządzenie, o którym mowa w pkt
IV części B załącznika nr 1 do SIWZ, otrzyma dodatkowo 10 pkt,

3. Część C -  Zamawiający stosuje następujące kryteria, wagi kryteriów i sposób oceny ofert  w zakresie

części C zamówienia:
a) sumaryczna cena brutto oferty na część C zamówienia – waga 90%,
b) długość gwarancji na laptopy, o których mowa w pkt VII ppkt 1 i 2 części C załącznika nr 1 do

SIWZ – waga 10%.
Zamawiający stosuje następujący wzór do oceny oferty złożonej na część C zamówienia:

W C = 
c e n am

c en ao

* 90 p k t+Z V I I

gdzie:
WC – wyliczona wartość punktowa ocenianej oferty na część C,
cenam – najniższa sumaryczna cena brutto z ocenianych ofert na część C,
cenao – cena sumaryczna brutto ocenianej oferty na część C,
ZVII - wykonawca, który zaoferuje gwarancję dłuższą niż 3 lata na laptopy, o których mowa w pkt VII
ppkt 1 i 2 części C załącznika nr 1 do SIWZ, otrzyma dodatkowo 10 pkt,

4. Część D -  Zamawiający stosuje następujące kryteria, wagi kryteriów i sposób oceny ofert  w zakresie

części D zamówienia:

a) sumaryczna cena brutto oferty na część D zamówienia – waga 80%,

b) długość gwarancji na zestawy komputerowe i monitory, o których mowa w pkt VIII ppkt 1 i 2

części D załącznika nr 1 do SIWZ – waga 20%.
Zamawiający stosuje następujący wzór do oceny oferty złożonej na część D zamówienia:

W D= 
c en am

c e nao

*80 p k t+GV I I I

gdzie:
WD – wyliczona wartość punktowa ocenianej oferty na część D,
cenam – najniższa sumaryczna cena brutto z ocenianych ofert na część D,
cenao – cena sumaryczna brutto ocenianej oferty na część D,
GVIII -  wykonawca,  który zaoferuje  gwarancję  na  zestawy komputerowe i  monitory,  o  których  
mowa w pkt  VIII  ppkt  1 i  2 części  D załącznika nr 1 do SIWZ (zarówno na zestawy,  jak i  na

monitory), o długości:
- co najmniej 24 miesiące, ale mniej niż 36 miesięcy – otrzyma dodatkowo 10 pkt.,
- co najmniej 36 miesięcy – otrzyma dodatkowo 20 pkt.

4. Termin i miejsce składania ofert.

Miejsce składania ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15–
482 Białystok, Sekretariat. Termin składania ofert: do 24 marca 2017 r., godz. 12:00.

Miejsce otwarcia ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15–
482 Białystok, sala konferencyjna – pokój 204. Termin otwarcia ofert: 24 marca 2017 r., godz. 12:30.
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5. Inne istotne informacje.

Postępowanie  oznaczone  jest  znakiem:  PKS  NOVA –  DA/ZN/INF/2017/1.  Wykonawcy  we  wszystkich
kontaktach z zamawiającym powinni powoływać  się  na  ten znak.

Porozumiewanie się pomiędzy wykonawcami a zamawiającym, w tym składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień,  informacji,  z  zastrzeżeniem  pkt  5  w  rozdziale  VII  SIWZ,  dopuszczalne  jest  w  formie
pisemnej,  za  pośrednictwem  faksu  lub  drogą  elektroniczną,  z  uwzględnieniem  szczegółowych  zasad
określonych w SIWZ.
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