
INS/NO-15/09 
Puławy, 10.04.2009 r. 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego. 
 
 
 
  
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 10.04.2009 r., pod Nr 101322-2009 

 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia o wszczęciu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy 
www.ins.pulawy.pl 
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
waldemar.wawer@ins.pulawy.pl – w sprawach prawo i procedura 
Tel. 081 473 14 22/fax.: 081 473 14 10 
malgorzata.tomkowicz@ins.pulawy.pl – w sprawach merytorycznych 
Tel. 081 473 14 19/fax.: 081 473 14 10  
Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00 
 
2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. 

 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 

SIWZ: SIWZ jest zamieszczona na stronie: www.ins.pulawy.pl 

SIWZ otrzymać można również (egzemplarz bezpłatny) w siedzibie zamawiającego pokój nr 156 kancelaria, 
poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00.   
 
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. 
 
CZĘŚĆ I – KOMPUTERY – 19 szt.  
 
Komputer profesjonalny – 4 szt. 
   

Procesor Intel Core 2 Quad Q6600(4x2.4GHz) 

Pamięć RAM 4 GB DDR2 800MHz 

Karta grafiki GeForce 9600 GT 512 MB 

Dysk twardy min. 320GB SATA II 16MB cache 

Nagrywarka DL LightScribe  

Karta sieciowa Zintegrowana z płyta główną 10/100/1000 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płyta główną 

Klawiatura PS/2, czarna, odporna na zalanie 

Mysz PS/2, czarna, optyczna przewodowa 

Zasilacz/obudowa ATX450W z aktywnym PFC/Midi Tower 

System Windows Vista Business PL downgrade do XP prof. 

Inne Czytnik kart pamięci 24w1, porty LPT1 i COM1 

   

   
Komputer biurowy – 14 szt. 
   

Procesor Intel Pentium Dual Core E5300(2x2,6 GHz) 

Pamięć RAM 2 GB DDR2 800MHz 

http://www.ins.pulawy.pl/
mailto:waldemar.wawer@ins.pulawy.pl
mailto:malgorzata.tomkowicz@ins.pulawy.pl
http://www.ins.pulawy.pl/
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Karta grafiki zintegrowana z płytą główną 

Dysk twardy min. 160GB SATA II 

Nagrywarka DL LightScribe  

Karta sieciowa Zintegrowana z płyta główną 10/100/1000 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płyta główną 

Klawiatura PS/2, czarna, odporna na zalanie 

Mysz PS/2, czarna, optyczna przewodowa 

Zasilacz/obudowa ATX400W/Midi Tower 

System Windows Vista Business PL 

   

   
Zestaw Komputerowy Apple – 1 szt. 
  

 
 

procesor Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 

pamięć RAM 2 GB DDR2 800MHz 

dysk twardy 250 GB Serial ATA; 7200 obr/min  

karta grafiki ATI Radeon HD 2400 XT ze 128 MB pamięci GDDR3  

karta sieciowa 10/100/1000BASE-T 

karta WiFi 802.11n  

rozmiar ekranu 20”  

rozdzielczość ekranu 1680x1050 pikseli 

System Mac OS X 10.5 Leopard 

   

Komputery powinny mieć zapewniony dostęp do wnętrza (obudowy niezaplombowane). 

Komputery muszą posiadać deklaracje zgodności CE. 
 
CZĘŚĆ II – NOTEBOOKI – 4 szt. 
 
Notebook Apple – 1 szt.   

   

Procesor Intel Core 2 Duo  

Szybkość procesora  nie mniej niż 2.5 GHz  

Pamięć RAM nie mniej niż 2GB  

Dysk Twardy nie mniej niż 250GB SATA  

Przekątna ekranu 15.4”  

karta graficzna zewnętrzna 512 MB  

Typ ekranu matowy (non-glare)  

Karta sieciowa LAN 10/100/1000BASE-T   

Karta sieciowa WiFi IEEE 802.11a/b/g/n  

System operacyjny  Mac OS X 10.5 Leopard  

   

Notebook PC – 3 szt.   

Procesor Intel Core 2 Duo min. 2x2.0 GHz FSB 1066MHz 

Technologia Intel Centrino 2  

Pamięć RAM nie mniej niż 3 GB (800MHz) 

Wyświetlacz 15.4” WXGA TFT, rozdzielczość 1280 x 800 matowy (non-glare) 

Nagrywarka DVD+/-RW DL  

Dysk twardy nie mniej niż 250 GB SATA  

Karta grafiki Mobile Intel Graphics Media Accelerator Intel X4500 

Karta sieciowa Zintegrowana z płyta główną 10/100/1000 

Karta sieciowa WIFI IEEE 802.11a/b/g/n 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płyta główną 

System MS Windows Vista Business PL 
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Inne Bluetooth, 3xUSB2.0, D-Sub 

 
FireWire, eSATA/USB2.0(Combo port),  
RJ-45, mic-in, wyjscie słuchawkowe. 

 
 
 
CZĘŚĆ III – DRUKARKI – 9 szt. 

 
Drukarka A4 kolor – 3 szt. 

   

Parametry:   

technologia druku laser  

rozdzielczość wydruku mono (min) 2400x600  

rozdzielczość wydruku kolor (min) 2400x600  

pamięć (minimum) 64 MB  

szybkość drukowania mono (min) 20 str/min  

szybkość drukowania kolor (min) 20 str/min  

automatyczny wydruk dwustronny duplex sprzętowy jednoprzebiegowy 

możliwość druku w sieci LAN karta sieciowa  

funkcja druku poufnego tak  

możliwość drukowania z pamięci USB (Pendrive) tak  
 
   
Drukarka A4 mono – 3 szt. 
   

Parametry:   

technologia druku laser lub LED  

maksymalne obciążenie nie mniej niż 70000 str/miesiąc 

rozdzielczość wydruku mono (min) nie mniejsza niż 1200x1200 

pamięć (minimum) nie mniej niż 64 MB 

szybkość drukowania mono (min) nie wolniej niż 30 str/min 

automatyczny wydruk dwustronny duplex sprzętowy jednoprzebiegowy 

karta sieciowa LAN tak  

   

   

   

Drukarka A4 kolor wielofunkcyjna – 1 szt.   

technologia druku laser  

maksymalne obciążenie nie mniej niż 35000 str/miesiąc 

rozdzielczość wydruku mono nie mniejsza niż 2400x600 

rozdzielczość wydruku kolor nie mniejsza niż 2400x600 

optyczna rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż1200x2400 

szybkość drukowania mono nie wolniej niż 20 str/min 

szybkość drukowania kolor nie wolniej niż 20 str/min 

szybkość kopiowania nie wolniej niż16 str/min 

automatyczne kopiowanie dwustronne tak  

ADF (automatyczny podajnik papieru) tak  

pamięć RAM nie mniej niż 128 MB 

automatyczny wydruk dwustronny duplex sprzętowy jednoprzebiegowy 

skanowanie i kopiowanie w kolorze tak  

karta sieciowa LAN tak  

karta sieciowa WiFi tak  

FAX tak  
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Drukarka A3 mono wielofunkcyjna – 1 szt. 

   

technologia druku laser  

maksymalne obciążenie nie mniej niż 25000 str/miesiąc 

rozdzielczość wydruku mono nie mniejsza niż 600x600 

optyczna rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż1200x2400 

szybkość drukowania mono A4 nie wolniej niż 20 str/min 

szybkość kopiowania nie wolniej niż 20 str/min 

automatyczne kopiowanie dwustronne tak  

ADF (automatyczny podajnik papieru) tak  

pamięć RAM nie mniej niż 128 MB 

automatyczny wydruk dwustronny duplex sprzętowy jednoprzebiegowy 

   

   
Drukarka A3 kolor – 1 szt. 

 

technologia druku laser lub LED  

maksymalne obciążenie nie mniej niż 70000 str/miesiąc 

rozdzielczość wydruku mono nie mniejsza niż 1200x600 

rozdzielczość wydruku kolor nie mniejsza niż 1200x600 

szybkość drukowania mono nie wolniej niż 30 str/min 

szybkość drukowania kolor nie wolniej niż 30 str/min 

pamięć RAM nie mniej niż 128 MB 

automatyczny wydruk dwustronny duplex sprzętowy jednoprzebiegowy 

karta sieciowa LAN tak  

maksymalna gramatura papieru do 220 g  

ilość podajników w standardzie nie mniej niż 2  

współpraca z systemami MS Windows Vista, MS Windows XP, 
                                                                                 Mac OS X, Intel OS X 

 
 
 
CZĘŚĆ IV – MONITORY – 21 szt. 
 
Monitor LCD  biurowy – 17 szt. 

   

technologia  TN  

przekątna ekranu 19”  

rozdzielczość 1680 x 1050  

kontrast 2000:1  

jasność (cd/m
2
) 300  

maks. częst. Odchylenia pionowego/poziomego (Hz) 75/83  

wielkość plamki (mm) 0,243  

czas reakcji plamki (ms) 5  

kąt widzenia pion/poziom 170/160  

wbudowane głośniki 2x1W  

wejścia PC D-Sub  

   

Monitor LCD zaawansowany – 4 szt.   

technologia  TN  

przekątna ekranu 21,5”  

rozdzielczość 1920x1080  
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kontrast 12000:1  

jasność (cd/m
2
) 300  

maks. częst. odchylenia pionowego/poziomego (Hz) 76/83  

wielkość plamki (mm) 0.248  

czas reakcji plamki (ms) 2 ms  

kąt widzenia pion/poziom 170/160  

wbudowane głośniki 2x2W  

wejścia PC DVI-D/D-Sub  

wejście video HDMI  

wyjście gniazdo słuchawkowe 3.5mm Mini-jack  
 
 
CZĘŚĆ V – OPROGRAMOWANIE –  21 szt. 
 ilość cena netto  
Microsoft Office Small Business 2007 PL BOX  

 (FPP - możliwość zainstalowania drugiej kopii pakietu na komputerze przenośnym) – 18 szt. 

 
AutoCad LT 2008 PL BOX – 1 szt. 
 

 Microsoft Office Mac 2008 Eng DVD (BOX) – 2 szt. 18                970,00 zł             17 460,00 zł  
 

 

Gwarancja 

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy musi wynosić co najmniej: 
1) 36 miesięcy dla komputerów i monitorów, 
2) 24 miesiące dla drukarek. 

Warunki gwarancji są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
30213300-8 Komputer biurkowy  
30213100-6 Komputery przenośne  
30232110-8 Drukarki laserowe  
30231300-0 Monitory ekranowe  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) 
 
5. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Nie dopuszcza się składania oferty  wariantowej. 
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 
10. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 
11. Termin wykonania zamówienia: 01 czerwca  2009 r. 
12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych 

warunków: 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

poosiadania takich uprawnień 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
13. Wymagane dokumenty: 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
wykonawca składa następujące dokumenty: 
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ 
2) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ 
3) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych - z wykorzystaniem 

wzoru - załącznik Nr 3 do SIWZ 
4) projekt umowy – załącznik Nr 4 do SIWZ 
5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
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6) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji 
na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

9) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia, 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 ofert 

10) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
Dokumenty, o których mowa w pkt 10 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje sie powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - do terminów 
wystawienia w/w dokumentów stosuje się zapis  pkt. 9). 

 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność 
przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem. 
Ocena spełniania warunków będzie odbywać się na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
14.  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób 
punktowania): 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100% 

 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
2. Cena  
Cena może być tylko jedna. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
 
2.  Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
 
17. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego  
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Kancelaria, pokój nr 156, bud. E-40, poniedziałek – piątek, w godz. 7:00 – 15:00.   
 
18. Termin składania ofert upływa  dnia 22.04.2009 r., o godz. 12:00 
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19.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 

W siedzibie zamawiającego: 
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój 155, bud. E - 40  
dnia 22.04.2009 r., o godz. 12:05 

 
Informujemy, że Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w wyznaczone 
miejsce wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie do wyznaczonego budynku - po 
otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut. 
 
20. Termin związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
         ____________________________________ 

Instytut Nawozów Sztucznych  
       Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 

          24 - 110 Puławy 


