
 

WOF.261.69.2017 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Termin składania ofert 

do dnia 20-07-2017 

Nazwa zamawiającego 

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Numer ogłoszenia 

1044051 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty w formie skanu wypełnionego Formularza ofertowego, którego zwór stanowi 

załącznik nr 4 do ogłoszenia, należy przesłać na adres e’mail: wskazany w ogłoszeniu, złożyć 

osobiście w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy 

Fabryczne 23, 15-554 Białystok, lub przesłać pocztą na wskazany adres siedziby. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Halina Ławniczuk, Krystian Kamiński 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

85 744 06 981 wew. 38, 85 744 06 981 wew. 41 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do obsługi projektu POIS.02.04.00-00-

0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 

występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” i 

projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych 

zależnych od wód” oraz na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Białymstoku 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Sprzęt IT 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: 15-554 Białystok, ul. Dojlidy 

Fabryczne 23 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienia właściwych warunków pracy pracownikom 

zatrudnianym do obsługi projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych 

siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku 

Danych o Zasobach Przyrodniczych” i projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona 

siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” i pracownikom Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na 

potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Zamawiający podzielił 



 

przedmiot zamówienia na 3 zadania:  

Zadanie 1: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu nr 

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, 

gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach 

Przyrodniczych”  

Zadanie 2: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu nr 

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych 

od wód” 

Zadanie 3: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Wykonawca składa ofertę cenową na cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych (na poszczególne zadania). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Kod CPV 

30200000-1 

Nazwa kodu CPV 

Urządzenia komputerowe 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

30.23.20.00-4 Sprzęt peryferyjny 

48.70.00.00-5 Pakiety oprogramowania użytkowego 

48.76.10.00-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy 

Załączniki 

 Formularz ofertowy 

 Wzór umowy 

 Wykaz wykonanych usług 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 

Wiedza i doświadczenie 

Do udziału w zamówieniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat 

przed terminem złożenia oferty cenowej wykonali co najmniej 2 dostawy sprzętu i 

oprogramowania komputerowego o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, na 

potwierdzenie czego składają oni wykaz potwierdzający wykonanie wymaganych dostaw z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (z wykorzystaniem 

załącznika nr 2 do rozpoznania cenowego). 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi informacji nt. zrealizowanych usług, 

Zamawiający nie będzie wzywać go do uzupełnienia oferty w tym zakresie i wykluczy 

Wykonawcę z postępowania 

Potencjał techniczny 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/261424
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/261423
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/261422
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/261421


 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w 

przypadkach określonych w § 7 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Skan wypełnionego formularza oferty cenowej z załącznikami, sporządzonego i 

wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

2. Wykaz wykonanych dostaw, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do ogłoszenia 

3. Skan pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 

4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

5. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 

6. Ofertę składa osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta najtańsza, otrzyma 100 pkt. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według formuły: C = Cn / Cb x 100 x 100% = liczba punktów. Gdzie: 

C – cena oferty ocenianego zadania  

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb- cena oferty rozpatrywanej 

100 - wskaźnik stały 

100 % - procentowe znaczenie kryterium cena 

2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.  

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że dwie lub więcej ofert będą miały taką samą najniższą cenę, Zamawiający 

wezwie tych Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej 

niż zaoferowane w złożonych ofertach podstawowych. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące 

wyrazów, w szczególności:  

a) ewidentny błąd gramatyczny,  

b) mylną pisownię wyrazów,  

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,  

d) ewidentny błąd rzeczowy,  

e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;  

2) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach), z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek w szczególności w 

przypadku sumowania poszczególnych kosztów ogółem brutto:  

a) jeżeli obliczona suma (łączna wartość brutto) nie odpowiada sumie poszczególnych 

kosztów ogółem brutto przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne koszty ogółem 

brutto, 

b) jeżeli łączną wartość zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada zapisowi liczbą, niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

 



 

Wykluczenia 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu (nie 

wykaże posiadania doświadczenia) 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Adres 

Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

mazowieckie , Warszawa 

Numer telefonu 

22 369 21 00 

Fax 

22 369 21 27 

NIP 

7010151052 

Tytuł projektu 

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich 

obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych. 

Numer projektu 

POIS.02.04.00-00-0191/16-00 

Inne źródła finansowania 

Zadanie 1. Finansowane ze środków projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. 

„Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich 

obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”  

Zadanie 2. Finansowane ze środków projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona 

siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” 

Zadanie 3. Finansowane z budżetu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku 

 


