
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
         Tel. 032/ 3242660

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft w ramach 
Microsoft Open License, oprogramowania antywirusowego, dwóch drukarek laserowych oraz 
6  zestawów  komputerowych  klasy  PC,  trzech  myszy  optycznych,  dwóch  klawiatur  oraz 
monitora LCD

Formularz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  można  odebrać  osobiście  w  siedzibie 
zamawiającego w pokoju nr 1, za opłatą 10 zł.

Na żądanie Wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być wysłana pocztą za 
zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Mikołów www.mikolow.um.gov.pl

Zamawiający  wyklucza  porozumiewanie  się  drogą  elektroniczną  z  zastrzeżeniem art  38  ust  2 
Ustawy „Prawo  Zamówień  Publicznych”(  Dz.U.  Nr  19  poz.177  z  2004r  wraz  z  późniejszymi 
zmianami) ani nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

Przedmiotem  zamówienia  jest: zakup  i  dostawa  zestawu  serwerowego,  UPS,  licencji 
oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License, oprogramowania antywirusowego 
na MS Windows 2003 Serwer oraz 35 licencji użytkowników, dwóch drukarek laserowych oraz 
6  zestawów  komputerowych,  trzech  myszy  optycznych,  dwóch  klawiatur  oraz  monitora  LCD 
o następujących parametrach technicznych:

1. Zestaw serwerowy o minimalnych parametrach technicznych:

• Płyta główna o minimalnych parametrach technicznych:

• Typ chipsetu: zestaw układów Intel E7520

• Częstotliwość szyny FSB – 800MHz

• Maksymalna wielkość pamięci 12GB

• Typ pamięci: DDR2 SDRAM PC2-3200 (400 MHz)

• Ilość gniazd pamięci: 6

• Zintegrowana lub zewnętrzna karta grafiki

• Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s

• Gniazda rozszerzeń: 6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej 



długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X (64-

bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 MHz)

• Złącze USB min 2 sztuki

• Zintegrowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI

• Układ RAID 2 x SATA

• Procesor o minimalnych parametrach technicznych: x 2szt

• Rodzina procesorów przeznaczona dla zastosowań serwerowych

• Częstotliwość taktowania: 3000MHz

• Częstotliwość szyny FSB 800MHz

• Pojemność pamięci cache L2 2MB

• Dołączony wentylator

• Dysk Twardy o minimalnych parametrach technicznych: x 2 szt

• Pojemność: 74GB

• Prędkość obrotowa: 10000 rpm

• Pojemność pamięci cache 8MB

• Interfejs: U320

• Zamontowane w kieszeni hot plug U320

• Dysk Twardy o minimalnych parametrach technicznych:

• Pojemność: 250GB

• Prędkość obrotowa: 7200 rpm

• Pojemność pamięci cache 8MB

• Interfejs: SATA

• Rdzenne kolejkowania: NCQ

• Kontroler RAID Smart Array U320 obsługa dysków hot plug w kieszeniach

• Obsługiwane typy RAID minimum: 0,1

• Rodzaj kontrolera: sprzętowy

• Możliwość wymiany uszkodzonego dysku podczas pracy

• Odbudowa macierzy RAID w tle



• Pamięć operacyjna o minimalnych parametrach technicznych:  x 3 szt

• Typ: DDR2 SDRAM PC2-3200 

• Częstotliwość szyny pamięci 400MHz

• Pojemność pamięci: 2048MB

• z zaawansowaną korekcją błędów ECC

• Klawiatura PS/2

• Mysz optyczna PS/2

• Napęd DVD +/- RW Dual DL o minimalnych parametrach technicznych:

• Prędkość zapisu: 16x

• Oprogramowanie do nagrywania

• Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:

• Typ Midi Tower lub Big Tower

• Dwa zasilacze: 725W z redundancją

• Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia:

•  Równoległe - 1; Szeregowe - 1 (opcjonalnie dostępny drugi port szeregowy); 

Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; Karta graficzna - 1; Klawiatura - 1; Złącze 

sieciowe RJ-45 - 2 (1 wydzielony port na iLO); USB - 2; Kable zewnętrzne SCSI 

- 2

• Fdd 1,44

• Monitor LCD  17” o minimalnych parametrach technicznych:

• Rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele

• Wielkość plamki: 0,26

• Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60Hz

• Kontrast: 600:1

• Jasność: 300cd/m2

• Czas reakcji matrycy wł / wył: 2 ms / 6 ms  

• Kąt widzenia poziom / pion: 170° / 170°    



• Obsługiwane systemy operacyjne:

• Microsoft® Windows® Server 2003; Microsoft® Small Business Server 2003; 

Microsoft® Windows® 2000 Server i Advanced Server; Novell NetWare; 

Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, SuSE)

2. UPS o minimalnych parametrach technicznych:

• Moc wyjściowa: 865W / 1500VA

• Moc jaką można skonfigurować: 865W / 1500VA

• Napięcie wyjściowe 230V

• Gniazda wyjściowe: 2xIEC 320 C13(Ochrona przepięciowa), 6xIEC 320 C13(Zasilanie 

zapasowe)

• Nominalne napięcie wejściowe: 230V

• Częstotliwość na wejściu: 47-63 Hz

• Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14

• Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe

• Wstępnie zainstalowane baterie: 1

• Typowy czas wstępnego ładowania akumulatora: 8h

• Ilość zestawów RBC: 1

• Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 12,7 minut

•  Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3,7 minut

• Port komunikacyjny: USB

• Panel przedni: diody LED wskazujące pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, 

wskaźnik stanu przeciążenia

• Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 180 Joules

• Ochrona linii danych: RJ-11 ochrona linii modem/fax/DSL, RJ-45 ochrona Ethernetu typu 

10/100 Base-T

• Wysokość w szafie przemysłowej 2U

3. Dostawa licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License –     w 



ilości:
• MS WINDOWS SERWER 2003 PL+ 35 użytkowników + nośnik
• MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników
• Windows XP Professional XP UPG OLP PL– licencja 10 użytkowników + nośnik

4. Oprogramowanie antywirusowe na MS Windows 2003 Serwer + 35 licencji użytkowników 

oraz aktualizacje na okres 3 lat:
• Serwer 

• Obsługa klastrów i serwera terminali
• Integracja z systemem operacyjnym
• Współpraca z 64-bitowymi procesorami
• Osłona rezydentna
• Prosty i rozszerzony interfejs użytkownika
• Manager powiadomień
• Automatyczna aktualizacja bazy wirusów i programu w czasie trwania licencji
• Aktualizacja wymuszona PUSH
• Kwarantanna
• Skanowanie w czasie startu systemu
• Skaner z wiersza poleceń
• W pełni zgodny z komponentami VSS (volume shadow copy) i FRS (file replication services)
• Minimalne  wymagania  sprzętowe:  MS  Windows  2003  Server:  PC  Pentium,  128MB RAM, 

80MB wolnego miejsca na dysku 
• Współpraca z systemami podsystemami:

16. MS Exchange Server 2000/2003
17. MS Proxy/ISA Server
18. SMTP Server
19. MS Sharepoint Server (Portal Server 2001/2003 orz Windows Sharepoint Services 2003)  

• Stacja robocza
• Prosty i rozszerzony interfejs użytkownika
• Osłona rezydentna
• Blokowanie skryptów
• Automatyczna aktualizacja bazy wirusów i programu w czasie trwania licencji
• Aktualizacja wymuszona PUSH
• Kwarantanna
• Integracja z systemem Windows
• Skanowanie w czasie startu systemu
• Skaner z wiersza poleceń
• Minimalne wymagania sprzętowe: 

13. MS Windows 9x/Me/Nt4: PC 486, 32MB RAM, 50MB wolnego miejsca na dysku
14. MS Windows 2000/XP/2003: PC Pentium, 64MB RAM, 50MB wolnego miejsca na dysku 

• Oprogramowanie serwera i stacji roboczych musi być dostarczone od jednego producenta.

5. Sześć zestawów komputerowy o następujących parametrach technicznych:
• Procesor: o standardzie Intel Celeron o minimalnych parametrach technicznych:

o Typ gniazda procesora: Socket 478 
o Częstotliwość taktowania procesora: 2,8 GHz
o Częstotliwość szyny FSB: 533 MHz
o Dołączony wentylator        

• Płyta główna o minimalnych parametrach technicznych:
o Typ gniazda procesora: Socket 478
o Obsługiwane procesory: Intel Pentium 4, Celeron



o Karta grafiki: zintegrowana 32MB
o Typ chipsetu: VIA P4M800
o Obsługa częstotliwości FSB: 400/533/800 MHz
o Liczba gniazd pamięci: 2
o Obsługiwane typy pamięci: DDR 266/333/400
o Maksymalna wielkość pamięci: 2 GB
o Układ dźwiękowy: Realtek ALC655, dźwięk sześciokanałowy (5.1)
o Układ sieciowy: 100 MB
o Sloty:  AGP x8/x4, 3x PCI
o Standardowe gniazda:  2x  PS/2,  2x  COM, 1x  LPT Złącze  PCI-E  1x:  2 

sztuki
o Porty USB:  8x USB 2.0 
o Dodatkowe gniazda:  Line out, Line in, Mic in, RJ45 
o Kontroler IDE:  ATA 133, 2 kanały po 2 urządzenia 
o Kontroler SATA: 2 
o Format płyty:  microATX     

• Pamięć operacyjna 512MB o minimalnych parametrach technicznych
o Rodzaj pamięci: DDR
o Pojemność pamięci: 512MB

• FDD 3,5”
• CD-RW 

o Prędkość zapisu i odczytu: 52x/32x/52x
• Dysk  HDD  o  standardzie:  Maxtor  6Y080L0  o  minimalnych  parametrach 

technicznych:
o Interfejs: ATA 133
o Pojemność: 80GB
o Prędkość obrotowa: 7200 RPM

• Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:
o Rodzaj: ATX 
o Typ: Midi Tower
o Zasilacz o mocy min. 430 WAT

• Klawiatura PS2 pod Win98
• Mysz optyczna 
• Monitor  o  standardzie  BENQ  17”  LCD  FP737S-D  o  minimalnych  parametrach 

technicznych:
o Jasność: min 260 cd/m
o Kontrast: min 450:1
o Czas reakcji matrycy: min 16ms 
o Przekątna ekranu: 17”
o Wielkość plamki: 0,264mm
o Ilość wyświetlanych kolorów: min 16,7 mln
o Normy  jakości:  Energy  2000,  Energy  Star,  ISO  9241,  TCO  99,  TUV 

Ergonomics, TUV-GS, ISO 9001, ISO 9002 
• Oprogramowanie o standardzie Windows XP Profesional PL OEM
• Oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R o standardzie Nero v.6
• UPS o standardzie APC CS 650 o minimalnych parametrach technicznych:

o Moc rzeczywista min. 400 WAT

6. Dwie  drukarki  laserowe  o  standardzie  KYOCERA  FS-1020N  o  następujących 



parametrach technicznych:
● Procesor: min. Power PC 405/266Mzh
● Pamięć ram: min. 16MB
● Szybkość drukowania:

• min. 20 stron na minutę – A4
– min. 10 stron na minutę A 4 Duplex

● Rozdzielczość: min. 1200dpi
● Podawanie papieru: kaseta na min. 250 kartek (60-105 g/m2)
● Wydajność z tonera min. 7200 stron z 5% zaczernieniem
● Emulacje: PCL6/PCL 5e incl, PJL, PostScript 3, IBM ProPrinter X24E, EPSON LQ-

850, Diablo 630
● Interfejsy: dwukierunkowy równoległy (IEE 1284), USB 2.0
● Karta sieciowa: Fast Ethernet 10/100

7. Mysz optyczna PS2 – 3 sztuki
8. Klawiatura PS2 pod Win98 – 2 sztuki

9. Monitor  o  standardzie  BENQ  17”  LCD  FP737S-D  o  minimalnych  parametrach 

technicznych:
o Jasność: min 260 cd/m
o Kontrast: min 450:1
o Czas reakcji matrycy: min 16ms 
o Przekątna ekranu: 17”
o Wielkość plamki: 0,264mm
o Ilość wyświetlanych kolorów: min 16,7 mln
o Normy  jakości:  Energy  2000,  Energy  Star,  ISO  9241,  TCO  99,  TUV 

Ergonomics, TUV-GS, ISO 9001, ISO 9002 
Podane  parametry  techniczne  są  parametrami  minimalnymi,  jakie  powinien  spełniać 
przedmiot zamówienia.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  złożenia  oferty  przez  Wykonawcę  na  dostawę  sprzętu 
komputerowego o parametrach nie gorszych niż wymienione  wyżej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do miesiąca od daty podpisania umowy.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków 
art. 22 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19 poz. 
177   wraz  z  późniejszymi  zmianami)  i  spełnienie  warunków specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.



Kryteria wyboru ofert oraz ich znaczenie:

– cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 105 w terminie do dnia 04.08.2006r 
do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w dniu 04.08.2006r o godz. 10.15.

Termin związania ofertą – 30 dni

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Informacji w sprawie przetargu udziela:

– Joanna  Pieczarka  -  Swadźba  tel.  032/3242694,  w  siedzibie  Zamawiającego,  pokój  nr  105 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

– Olimpia  Holeczek  –  Giel  tel.  032/3242667,  w  siedzibie  Zamawiającego,  pokój  nr  1 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁOWIE
ul. Kolejowej 2
43-190 Mikołów
tel. 032/3242660, fax 032/3242694

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia:

„Zakup i  dostawa zestawu serwerowego,  UPS,  licencji  oprogramowania Microsoft  w 
ramach Microsoft  Open License,  oprogramowania antywirusowego,  dwóch drukarek 
laserowych oraz 6 zestawów komputerowych klasy PC, trzech myszy optycznych, dwóch 
klawiatur oraz monitora LCD”

Przedmiotem  zamówienia  jest: zakup  i  dostawa  zestawu  serwerowego,  UPS,  licencji 
oprogramowania  Microsoft  w  ramach  Microsoft  Open  License,  oprogramowania 
antywirusowego  na  MS  Windows  2003  Serwer  oraz  35  licencji  użytkowników,  dwóch 
drukarek laserowych oraz  6 zestawów komputerowych, trzech myszy optycznych, dwóch 
klawiatur oraz monitora LCD o następujących parametrach technicznych:

1. Zestaw serwerowy o minimalnych parametrach technicznych:

• Płyta główna o minimalnych parametrach technicznych:

• Typ chipsetu: zestaw układów Intel E7520

• Częstotliwość szyny FSB – 800MHz

• Maksymalna wielkość pamięci 12GB

• Typ pamięci: DDR2 SDRAM PC2-3200 (400 MHz)

• Ilość gniazd pamięci: 6

• Zintegrowana lub zewnętrzna karta grafiki

• Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s

• Gniazda rozszerzeń: 6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej 

długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X 

(64-bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 MHz)
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• Złącze USB min 2 sztuki

• Zintegrowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI

• Układ RAID 2 x SATA

• Procesor o minimalnych parametrach technicznych: x 2szt

• Rodzina procesorów przeznaczona dla zastosowań serwerowych

• Częstotliwość taktowania: 3000MHz

• Częstotliwość szyny FSB 800MHz

• Pojemność pamięci cache L2 2MB

• Dołączony wentylator

• Dysk Twardy o minimalnych parametrach technicznych: x 2 szt

• Pojemność: 74GB

• Prędkość obrotowa: 10000 rpm

• Pojemność pamięci cache 8MB

• Interfejs: U320

• Zamontowane w kieszeni hot plug U320

• Dysk Twardy o minimalnych parametrach technicznych:

• Pojemność: 250GB

• Prędkość obrotowa: 7200 rpm

• Pojemność pamięci cache 8MB

• Interfejs: SATA

• Rdzenne kolejkowania: NCQ

• Kontroler RAID Smart Array U320 obsługa dysków hot plug w kieszeniach

• Obsługiwane typy RAID minimum: 0,1

• Rodzaj kontrolera: sprzętowy

• Możliwość wymiany uszkodzonego dysku podczas pracy

• Odbudowa macierzy RAID w tle

• Pamięć operacyjna o minimalnych parametrach technicznych:  x 3 szt

• Typ: DDR2 SDRAM PC2-3200 
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• Częstotliwość szyny pamięci 400MHz

• Pojemność pamięci: 2048MB

• z zaawansowaną korekcją błędów ECC

• Klawiatura PS/2

• Mysz optyczna PS/2

• Napęd DVD +/- RW Dual DL o minimalnych parametrach technicznych:

• Prędkość zapisu: 16x

• Oprogramowanie do nagrywania

• Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:

• Typ Midi Tower lub Big Tower

• Dwa zasilacze: 725W z redundancją

• Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia:

•  Równoległe - 1; Szeregowe - 1 (opcjonalnie dostępny drugi port 

szeregowy); Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; Karta graficzna - 1; 

Klawiatura - 1; Złącze sieciowe RJ-45 - 2 (1 wydzielony port na iLO); USB - 

2; Kable zewnętrzne SCSI - 2

• Fdd 1,44

• Monitor LCD  17” o minimalnych parametrach technicznych:

• Rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele

• Wielkość plamki: 0,26

• Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60Hz

• Kontrast: 600:1

• Jasność: 300cd/m2

• Czas reakcji matrycy wł / wył: 2 ms / 6 ms  

• Kąt widzenia poziom / pion: 170° / 170°    

• Obsługiwane systemy operacyjne:
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• Microsoft® Windows® Server 2003; Microsoft® Small Business Server 

2003; Microsoft® Windows® 2000 Server i Advanced Server; Novell 

NetWare; Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, 

SuSE)

2. UPS o minimalnych parametrach technicznych:

• Moc wyjściowa: 865W / 1500VA

• Moc jaką można skonfigurować: 865W / 1500VA

• Napięcie wyjściowe 230V

• Gniazda wyjściowe: 2xIEC 320 C13(Ochrona przepięciowa), 6xIEC 320 C13(Zasilanie 

zapasowe)

• Nominalne napięcie wejściowe: 230V

• Częstotliwość na wejściu: 47-63 Hz

• Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14

• Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe

• Wstępnie zainstalowane baterie: 1

• Typowy czas wstępnego ładowania akumulatora: 8h

• Ilość zestawów RBC: 1

• Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 12,7 minut

•  Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3,7 minut

• Port komunikacyjny: USB

• Panel przedni: diody LED wskazujące pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany 

baterii, wskaźnik stanu przeciążenia

• Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 180 Joules

• Ochrona linii danych: RJ-11 ochrona linii modem/fax/DSL, RJ-45 ochrona Ethernetu 

typu 10/100 Base-T

• Wysokość w szafie przemysłowej 2U
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3. Dostawa licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License – 
w ilości:

• MS WINDOWS SERWER 2003 PL + 35 użytkowników + nośnik
• MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników
• Windows XP Professional XP UPG OLP PL – licencja 10 użytkowników + nośnik

4. Oprogramowanie antywirusowe na MS Windows 2003 Serwer + 35 licencji 

użytkowników oraz aktualizacje na okres 3 lat:
• Serwer 

• Obsługa klastrów i serwera terminali
• Integracja z systemem operacyjnym
• Współpraca z 64-bitowymi procesorami
• Osłona rezydentna
• Prosty i rozszerzony interfejs użytkownika
• Manager powiadomień
• Automatyczna aktualizacja bazy wirusów i programu w czasie trwania licencji
• Aktualizacja wymuszona PUSH
• Kwarantanna
• Skanowanie w czasie startu systemu
• Skaner z wiersza poleceń
• W pełni  zgodny z  komponentami  VSS (volume shadow copy)  i  FRS (file  replication 

services)
• Minimalne  wymagania  sprzętowe:  MS  Windows  2003  Server:  PC  Pentium,  128MB 

RAM, 80MB wolnego miejsca na dysku 
• Współpraca z systemami podsystemami:

16. MS Exchange Server 2000/2003
17. MS Proxy/ISA Server
18. SMTP Server
19. MS Sharepoint Server (Portal Server 2001/2003 orz Windows Sharepoint  Services 

2003)  
• Stacja robocza

• Prosty i rozszerzony interfejs użytkownika
• Osłona rezydentna
• Blokowanie skryptów
• Automatyczna aktualizacja bazy wirusów i programu w czasie trwania licencji
• Aktualizacja wymuszona PUSH
• Kwarantanna
• Integracja z systemem Windows
• Skanowanie w czasie startu systemu
• Skaner z wiersza poleceń
• Minimalne wymagania sprzętowe: 

13. MS Windows 9x/Me/Nt4: PC 486, 32MB RAM, 50MB wolnego miejsca na dysku
14. MS Windows 2000/XP/2003: PC Pentium, 64MB RAM, 50MB wolnego miejsca na 

dysku 
• Oprogramowanie serwera i stacji roboczych musi być dostarczone od jednego producenta.

5. Sześć zestawów komputerowy o następujących parametrach technicznych:
o Procesor:  o  standardzie  Intel  Celeron  o  minimalnych  parametrach 

technicznych:
 Typ gniazda procesora: Socket 478 
 Częstotliwość taktowania procesora: 2,8 GHz
 Częstotliwość szyny FSB: 533 MHz
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 Dołączony wentylator        
o Płyta główna o minimalnych parametrach technicznych:

 Typ gniazda procesora: Socket 478
 Obsługiwane procesory: Intel Pentium 4, Celeron
 Karta grafiki: zintegrowana 32MB
 Typ chipsetu: VIA P4M800
 Obsługa częstotliwości FSB: 400/533/800 MHz
 Liczba gniazd pamięci: 2
 Obsługiwane typy pamięci: DDR 266/333/400
 Maksymalna wielkość pamięci: 2 GB
 Układ dźwiękowy: Realtek ALC655, dźwięk sześciokanałowy (5.1)
 Układ sieciowy: 100 MB
 Sloty:  AGP x8/x4, 3x PCI
 Standardowe gniazda:  2x PS/2, 2x COM, 1x LPT Złącze PCI-E 1x: 2 

sztuki
 Porty USB:  8x USB 2.0 
 Dodatkowe gniazda:  Line out, Line in, Mic in, RJ45 
 Kontroler IDE:  ATA 133, 2 kanały po 2 urządzenia 
 Kontroler SATA: 2 
 Format płyty:  microATX     

o Pamięć operacyjna 512MB o minimalnych parametrach technicznych
 Rodzaj pamięci: DDR
 Pojemność pamięci: 512MB

o FDD 3,5”
o CD-RW 

 Prędkość zapisu i odczytu: 52x/32x/52x
o Dysk  HDD  o  standardzie:  Maxtor  6Y080L0  o  minimalnych  parametrach 

technicznych:
 Interfejs: ATA 133
 Pojemność: 80GB
 Prędkość obrotowa: 7200 RPM

o Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:
 Rodzaj: ATX 
 Typ: Midi Tower
 Zasilacz o mocy min. 430 WAT

o Klawiatura PS2 pod Win98
o Mysz optyczna 
o Monitor o standardzie BENQ 17” LCD FP737S-D o minimalnych parametrach 

technicznych:
 Jasność: min 260 cd/m
 Kontrast: min 450:1
 Czas reakcji matrycy: min 16ms 
 Przekątna ekranu: 17”
 Wielkość plamki: 0,264mm
 Ilość wyświetlanych kolorów: min 16,7 mln
 Normy jakości: Energy 2000, Energy Star, ISO 9241, TCO 99, TUV 

Ergonomics, TUV-GS, ISO 9001, ISO 9002 
o Oprogramowanie o standardzie Windows XP Profesional PL OEM
o Oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R o standardzie Nero v.6
o UPS o standardzie APC CS 650 o minimalnych parametrach technicznych:

 Moc rzeczywista min. 400 WAT
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6. Dwie drukarki  laserowe o standardzie KYOCERA FS-1020N o następujących 
parametrach technicznych:

● Procesor: min. Power PC 405/266Mzh
● Pamięć ram: min. 16MB
● Szybkość drukowania:

• min. 20 stron na minutę – A4
– min. 10 stron na minutę A 4 Duplex

● Rozdzielczość: min. 1200dpi
● Podawanie papieru: kaseta na min. 250 kartek (60-105 g/m2)
● Wydajność z tonera min. 7200 stron z 5% zaczernieniem
● Emulacje:  PCL6/PCL  5e  incl,  PJL,  PostScript  3,  IBM  ProPrinter  X24E, 

EPSON LQ-850, Diablo 630
● Interfejsy: dwukierunkowy równoległy (IEE 1284), USB 2.0
● Karta sieciowa: Fast Ethernet 10/100

7. Mysz optyczna PS2 – 3 sztuki
8. Klawiatura PS2 pod Win98 – 2 sztuki

9. Monitor o standardzie BENQ 17” LCD FP737S-D o minimalnych parametrach 

technicznych:
 Jasność: min 260 cd/m
 Kontrast: min 450:1
 Czas reakcji matrycy: min 16ms 
 Przekątna ekranu: 17”
 Wielkość plamki: 0,264mm
 Ilość wyświetlanych kolorów: min 16,7 mln
 Normy jakości: Energy 2000, Energy Star, ISO 9241, TCO 99, TUV 

Ergonomics, TUV-GS, ISO 9001, ISO 9002 
Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi,  jakie powinien spełniać 
przedmiot zamówienia.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  złożenia  oferty  przez  Wykonawcę  na  dostawę 
sprzętu komputerowego o parametrach nie gorszych niż wymienione  wyżej.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:
30200000-1 – Urządzenia komputerowe 30231250-4 – Monitory ekranowe

30231000-7 – Komputery i drukarki 30232120-1 – Myszy komputerowe

30240000-3 – Oprogramowanie 30261000-6 – Serwery sieciowe

3023211-3 – Klawiatura                                          30248200-1 – Licencje na oprogramowania 

30242100-8 – Oprogramowania antywirusowego 30248300-2 - Uaktualnienie oprogramowań

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego składania 
ofert.
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5.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  udzielenia  zamówień 
uzupełniających, na warunkach określonych w art. 67 ust 1 pkt  7  
Ustawy  „Prawo  Zamówień  Publicznych”(  Dz.U.  z  2004r  Nr  19 
poz.177 wraz z późniejszymi zmianami).

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia 
przez podwykonawców.

8. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy.

9.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  w  postaci  
elektronicznej.

10.  Zamawiający  nie  przewiduje  ustanowienia  dynamicznego 
systemu zakupów. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13.  Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału 
w postępowaniu. 

14. Warunki udziału w postępowaniu:

O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  następujące 
warunki:

• spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr 19 poz. 177 wraz z  późniejszymi 
zmianami),

• nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  19  poz.  177  wraz 
z późniejszymi zmianami),

• zrealizowali, współrealizowali  bądź uczestniczyli w realizacji w latach 2003-2005, 
a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w co najmniej 
2 zamówieniach na dostawy zbliżone co do zakresu do przedmiotu zamówienia i 
o  wartości  nie  mniejszej  niż   10  000  zł  (brutto)  każda,  dołączyć  minimum 2 
referencje; 

• złożą  oświadczenie,  że  okres  gwarancji  w  przypadku  zestawu  serwerowego 
wyniesie  36  miesięcy  a  w przypadku pozostałego sprzętu  komputerowego 24 
miesiące;
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• zobowiążą  się,  w  przypadku  awarii  sprzętu,  do  naprawy  usterki  w  siedzibie 
zamawiającego  w  ciągu  48  godzin,  licząc  od  chwili  zgłoszenia  usterki  przez 
zamawiającego;  w  przypadku,  gdy  usterka  wymaga  naprawy  poza  siedzibą 
zamawiającego,  zobowiążą  się  do  dostarczenia  sprzętu  zastępczego  o  nie 
gorszych parametrach na okres usunięcia usterki;

• zobowiążą się, w przypadku awarii serwera, dokonać serwisu w miejscu instalacji 
w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez okres 3 lat;

• złożą oświadczenie, że dostarczony sprzęt jest zgodny z wykazem Polskich Norm 
(PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego 
podejścia,  które  przewiduje  znakowanie  CE  oraz  posiadają  normy 
zharmonizowane. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania.

15. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 
   warunków udziału w postępowaniu:

Dokumenty składające się na ofertę:

1. wypełniony  i  podpisany  formularz  oferty  wraz  z  oświadczeniami   –  (na 
załączonym formularzu - zał. Nr 1 do SIWZ).

2. wykaz dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w latach 2003-2005, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w   tym  okresie,  na  dostawy 
zbliżone co do zakresu,  jak w niniejszym postępowaniu i o wartości nie mniejszej 
niż 10 000 zł (brutto) każda; ( na załączonym formularzu - zał. Nr 2 do SIWZ); 

3. referencje potwierdzające wykonanie  dostaw wymienionych w  zał. nr 2 do SIWZ 
zrealizowanych  przez  Wykonawcę  z  należytą  starannością  ;  minimum  2 
referencje,

4. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: powyższy dokument należy przedstawić w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

5. oświadczenie, że dostarczony sprzęt jest zgodny z wykazem Polskich Norm (PN) 
przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane  z  dyrektywami  nowego 
podejścia,  które  przewiduje  znakowanie  CE  oraz  posiadają  normy 
zharmonizowane- (na załączonym formularzu – zał. nr 3 do SIWZ).

16.  Sposób  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  zapytania  dotyczące specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub 
za pomocą faksu i potwierdzane bezzwłocznie listem poleconym.
Zamawiający  wyklucza  porozumiewanie  się  drogą  elektroniczną  z  zastrzeżeniem 
art 38 ust 2    Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”( Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r   
wraz z późniejszymi zmianami).

17. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami:
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• Joanna Pieczarka- Swadźba,  43-190 Mikołów, ul.  Kolejowa 2, pokój nr 
105,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel. 032/3242694, 

• Olimpia Holeczek - Giel, 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, pokój nr 1,  od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel. 032/3242667, 

18. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

19. Termin związania ofertą:
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

20. Sposób przygotowania oferty:

Postać oferty

1. Oferta  winna  być  sporządzona  w  języku  polskim  i  napisana  pismem 
czytelnym.

2. Wszystkie oświadczenia, załączniki  oraz pozostałe elementy oferty powinny 
być  podpisane  przez  osobę  /osoby/  uprawnioną  /e/  do  występowania 
w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

3. Zamawiający  dopuszcza możliwość złożenia  w ofercie  własnych wydruków 
komputerowych  druków  oferenta,  pod  warunkiem  zachowania  formy, 
informacji i numeracji wymaganych w drukach zamawiającego.

4. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod 

rygorem wykluczenia z przetargu.
6. Oferty są składane tylko w jednym egzemplarzu.

Opakowanie i oznakowanie ofert

1. Wszystkie  strony  oferty,  w  kolejności  wskazanej  w  rozdziale  14  niniejszej 
SIWZ,  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  zapobiegający  możliwości 
dekompletacji.

2. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.
3. Ofertę  należy  składać  w  nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie  oznaczonej: 

“Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zestawu 
serwerowego,  UPS,  licencji  oprogramowania  Microsoft  w ramach Microsoft 
Open License, oprogramowania antywirusowego, dwóch drukarek laserowych 
oraz 6 zestawów komputerowych klasy PC, trzech myszy optycznych, dwóch 
klawiatur  oraz  monitora  LCD”.  Koperta  winna  zawierać  również  nazwę 
i dokładny adres oferenta.

Oferty zostaną odrzucone, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 
1  ustawy „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  19 poz.  177 wraz 
z późniejszymi zmianami).

21. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty  należy  składać  na  adres  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej, 
ul. Kolejowa 2 , pokój nr 105 nie później niż do dnia  04.08.2006r do godz. 10.00.
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Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia.

Publiczne  otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  04.08.2006r o  godz.  10:15 
w pokoju 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul.  Kolejowa 2, 
zgodnie z art 86 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 
poz. 177 wraz  z późniejszymi zmianami).

22. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca powinien podać:
1. Cenę zestawu serwerowego (formularz ofertowy pkt. I).
2. Cenę UPS (formularz ofertowy pkt. II).
3. Cenę dostawy licencji  oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open 

License w tym (formularz ofertowy pkt. III):
a) cenę MS WINDOWS SERWER 2003 PL+ 35 użytkowników + nośnik
b) cenę MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników
c) cenę Windows XP Professional XP UPG OLP PL – licencja 10 użytkowników + 

nośnik.
d) Cenę  oprogramowania  antywirusowego  na  MS  Windows  2003  Serwer  +  35 

licencji użytkowników oraz aktualizację na okres 3 lat (formularz ofertowy pkt. IV).
5. Cenę jednostkową zestawu komputerowego wraz z ceną sześciu zestawów 

komputerowych (formularz ofertowy pkt. V).
6. Cenę jednostkową drukarki wraz z ceną dwóch drukarek (formularz ofertowy 

pkt. VI).
7. Cenę jednostkową myszy optycznej  wraz z ceną trzech myszy optycznych 

(formularz ofertowy pkt. VII).
8. Cenę  jednostkową  klawiatury  wraz  z  ceną  dwóch  klawiatur  (formularz 

ofertowy pkt. VIII).
9. Cenę jednostkową monitora LCD (formularz ofertowy pkt. IX).

Powyższe ceny należy wpisać do załączonego formularza ofertowego - zał. nr 
1  do SIWZ. Ceny powinny być podane w złotych polskich jako ceny netto i brutto, 
cyfrowo i słownie. 

Następnie należy podać  cenę ostateczną sumując  ceny z pozycji od    I do IX   
obejmujące ceny wszystkich sztuk przedmiotu zamówienia. Cenę ostateczną należy 
podać jako cenę netto i  brutto, cyfrowo i słownie, w złotych polskich. Wykonawca 
może podać tylko jedną cenę. 

Nie dopuszcza się oferowania cen wariantowych. 
Jeżeli  oferent  stosuje  w  swojej  praktyce  upusty  cenowe,  to  proponując  je 

zamawiającemu  w ofercie, musi uwzględnić je już  w ostatecznej cenie oferty.

Cena ostateczna powinna obejmować koszt dostawy przedmiotu zamówienia 
do siedziby zamawiającego: Mikołów ul. Kolejowa 2 oraz koszt zainstalowania. 

23. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia w walutach 
obcych.

24. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:

Jako  kryterium wyboru  oferty  przyjmuje  się  kryterium najkorzystniejszego  bilansu 
ceny liczonej wg wzoru :
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C S = Sn/Sx  x 100 pkt.
S n – najniższa cena spośród wszystkich cen  przedstawionych przez oferentów
S x – cena przedstawiona przez badanego  oferenta

Do oceny zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ostateczną brutto, obejmującą 
całość przedmiotu zamówienia.
Maksymalnie za spełnienie kryterium ceny oferent może uzyskać 100 punktów.

25. Tryb ogłoszenia wyników przetargu, tryb zawarcia umowy.

Ogłoszenie wyników przetargu
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie niezwłocznie 
wszystkich  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  podając  nazwę  (firmę)  i  adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru. 
Jednocześnie  wyniki  zostaną  wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.

Wybór oferenta
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Zawarcie umowy
Po zakończeniu postępowania wybrany do realizacji zadania Wykonawca zostanie 
zaproszony przez zamawiającego do podpisania umowy na warunkach podanych 
w załączonym projekcie umowy.

Umowa  zostanie  zawarta  nie  wcześniej,  niż  po  7  dniach  od  dnia  przekazania 
zawiadomienia  o  wyborze  oferty,  nie  później  jednak  niż  przed  upływem  terminu 
związania ofertą.

26.  Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy .

27. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

28.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi 
zmianami) zgodnie z art od 179 do 183. 

29. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
Ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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...................................................................               załącznik nr 1
(pieczątka wykonawcy- nazwa, adres)

.................................................
(telefon/fax)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, na:

„Zakup  i  dostawę  zestawu  serwerowego,  UPS,  licencji  oprogramowania  Microsoft 
w ramach Microsoft Open License, oprogramowania antywirusowego, dwóch drukarek 
laserowych oraz 6 zestawów komputerowych klasy PC, trzech myszy optycznych, dwóch 
klawiatur oraz monitora LCD”

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o następujących parametrach technicznych:

I. Zestaw serwerowy:

• Płyta  główna: 

..........................................................................................................................

• Procesor   -  2szt: 

......................................................................................................................

• Dysk  Twardy   U320   2  szt: 

.....................................................................................................

• Dysk  Twardy  SATA  1  szt: 

......................................................................................................

• Kontroler  RAID  U320  : 

.........................................................................................................

• Pamięć  operacyjna  :   3  szt 

......................................................................................................
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• Klawiatura  PS/2 

.....................................................................................................................

• Mysz  optyczna  PS/2 

...............................................................................................................

• Napęd  DVD  +/-  RW  Dual  DL: 

..............................................................................................

• Obudowa  : 

..............................................................................................................................

• Zewnętrzne  porty  wejścia/wyjścia: 

........................................................................................

• Fdd  1,44: 

................................................................................................................................

• Monitor  LCD  : 

.......................................................................................................................

• Obsługiwane  systemy  operacyjne: 

.........................................................................................

Za cenę:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

II. UPS: ........................................................................................................................................

Za cenę:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

III. Licencje oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License –     w ilości:
a) MS WINDOWS SERWER 2003 PL + 35 użytkowników + nośnik

Za cenę:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

b) MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników

2



Za cenę:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

c) Windows XP Professional XP UPG OLP  PL– licencja 10 użytkowników + nośnik

Za cenę:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

Łączna cena pozycji od a do c: 
 netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

IV.  Oprogramowanie  antywirusowe  na  MS  Windows  2003  Serwer  +  35  licencji 

użytkowników oraz aktualizacje na okres 3 lat:
• Serwer: ..............................................................................................................................
• Stacja robocza: .........................................................................................................

Oprogramowanie serwera i stacji roboczych musi być dostarczone od jednego producenta.

Za cenę:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

V. Sześć zestawów komputerowy:
• Procesor: .................................................................................................................................
• Płyta główna: .......................................................................................................................... 
• Pamięć operacyjna 512MB:  ..................................................................................................
• FDD 3,5”: ...............................................................................................................................
• CD-RW: ..................................................................................................................................
• Dysk HDD: ............................................................................................................................
• Obudowa o minimalnych parametrach technicznych: ...........................................................
• Klawiatura PS2 pod Win98: ...................................................................................................
• Mysz optyczna: ......................................................................................................................
• Monitor: .................................................................................................................................
• Oprogramowanie : ..................................................................................................................
• Oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R: ........................................................................
• UPS: .......................................................................................................................................

Za cenę jednostkową:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

Cena sześciu zestawów komputerowych:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................
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VI. Dwie drukarki laserowe: .....................................................................................................

Za cenę jednostkową:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

Cena dwóch drukarek laserowych:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

VII. Mysz optyczna: ...................................................................................................................

Za cenę jednostkową:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

Cena trzech myszy optycznych:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

VIII. Klawiatura: .......................................................................................................................

Za cenę jednostkową:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

Cena dwóch klawiatur:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

IX. Monitor: ................................................................................................................................

Za cenę:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................

Całość przedmiotu umowy oferujemy za następującą cenę ostateczną (zsumować ceny 
z pozycji od I  do IX obejmujące ceny wszystkich sztuk przedmiotu zamówienia):

Cena:
netto:................. zł. plus należny podatek VAT w wysokości ……%
cena brutto:.......................... zł. Słownie:.........................................................
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2. Udzielamy/nie  udzielamy* 36-miesięcznej  gwarancji  na  zestaw  serwerowy  oraz 
24-miesięcznej gwarancji na pozostały sprzęt komputerowy.

3. Zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego,  jednak  w  terminie  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  przekazania 
Zawiadomienia  o  wyborze  oferty  oraz  na  warunkach  określonych  w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie.

4. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w wymaganym terminie określonym w pkt. 
8 SIWZ.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do 
przygotowania oferty.

6. Oświadczamy,  iż  spełniamy  warunki  określone  w  art.  22  ust.1ustawy  z  dnia 
29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) :

- posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.   Oświadczamy, iż uważamy się związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

8.  W przypadku awarii sprzętu  zobowiązujemy się/nie zobowiązujemy się* do naprawy 
usterki w siedzibie zamawiającego w ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia usterki 
przez zamawiającego.

9.  W  przypadku,  gdy  usterka  wymaga  naprawy  poza  siedzibą  zamawiającego,  wtedy 
zobowiązujemy się/nie zobowiązujemy się* do dostarczenia sprzętu zastępczego o nie 
gorszych parametrach na okres usunięcia usterki.

10.  Zobowiązujemy się/nie  zobowiązujemy się*,  w  przypadku  awarii  serwera,  dokonać 
serwisu w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez okres 3 lat.

11.  Integralną  część  niniejszej  oferty  stanowią  następujące  dokumenty  wymagane  przez 
SIWZ:

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................
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............................................................................................

……………………………………

podpis osoby/osób upoważnionych do 
reprezentowania  wykonawcy  na 
zewnątrz 
(wraz z imienną pieczątką)

........................................
(data)

Uwaga!
*) niepotrzebne skreślić
UWAGA! 
W wykropkowane miejsca w pozycjach od I do  IX  należy wpisać odpowiedni typ i model 
oferowanego sprzętu oraz jego producenta.
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Załącznik nr 2
......................................................
        (pieczątka wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykaz  dostaw  zrealizowanych  przez  wykonawcę  w  latach  2003-2005,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawy zbliżone co do zakresu, jak 
w niniejszym postępowaniu i o wartości nie mniejszej niż 10 000zł (brutto) każda:

ROK ZAKRES 
DOSTAWY

ODBIORCA WARTOŚĆ

1
2
3
...........

.....................................................
        (podpis osoby/osób upoważnionych 

                                                                                                          do reprezentowania wykonawcy 
                                                                                                                  wraz z imienną pieczątką)



............................................... Załącznik nr 3
pieczątka wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że dostarczony przez naszą firmę sprzęt jest zgodny z wykazem Polskich Norm (PN) 
przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane  z  dyrektywami  nowego  podejścia,  które 
przewiduje znakowanie CE oraz posiadają normy zharmonizowane z :

• Dyrektywą  73/23/EWG  wdrożoną  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414);

• Dyrektywą  89/336/EWG  wdrożoną  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 
2  kwietnia  2003r.  w  sprawie  dokonywania  oceny  zgodności  aparatury  z  zasadniczymi 
wymogami  dotyczącymi  kompatybilności  elektromagnetycznej  oraz  sposobu  jej 
oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848).

........................................
(podpis osoby\osób upoważnionych
    do reprezentowania wykonawcy
         wraz z imienną pieczątką)



załącznik nr 4 – projekt umowy

UMOWA 
zawarta dnia ...............................

Pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowa 2, 
reprezentowanym przez Kierownika Ośrodka 

inż. Janinę Ryguła
zwanym w treści umowy Kupującym, a firmą
......................................................................................................................  reprezentowaną  przez 
..............................................................................................................................................................................
zwaną w treści umowy Sprzedającym.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. nr 19, 
poz.177 z 2004r. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ....................... 
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa następujące elementy:

I. Zestaw serwerowy:

• Płyta główna: ..........................................................................................................................
• Procesor  - 2szt: ......................................................................................................................
• Dysk Twardy U320 - 2 szt: ....................................................................................................
• Dysk Twardy SATA: ..............................................................................................................
• Kontroler RAID U320: ..........................................................................................................
• Pamięć operacyjna :  3 szt ......................................................................................................
• Klawiatura PS/2 .....................................................................................................................
• Mysz optyczna PS/2 ...............................................................................................................
• Napęd DVD +/- RW Dual DL: ..............................................................................................
• Obudowa : ..............................................................................................................................
• Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia: ........................................................................................
• Fdd 1,44: ................................................................................................................................
• Monitor LCD : .......................................................................................................................
• Obsługiwane systemy operacyjne: .........................................................................................

II. UPS: ........................................................................................................................................

III. Licencje oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License –     w ilości:
MS WINDOWS SERWER 2003 PL+ 35 użytkowników + nośnik
MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników
Windows XP Professional XP UPG OLP PL– licencja 10 użytkowników + nośnik

IV. Oprogramowanie antywirusowe na MS Windows 2003 Serwer + 35 licencji użytkowników oraz 
aktualizacje na okres 3 lat:
• Serwer: ..............................................................................................................................
• Stacja robocza: .........................................................................................................



V. Sześć zestawów komputerowy:
• Procesor: .................................................................................................................................
• Płyta główna: ..........................................................................................................................  
• Pamięć operacyjna 512MB:  ..................................................................................................
• FDD 3,5”: ...............................................................................................................................
• CD-RW: ..................................................................................................................................
• Dysk HDD: ............................................................................................................................
• Obudowa o minimalnych parametrach technicznych: ...........................................................
• Klawiatura PS2 pod Win98: ...................................................................................................
• Mysz optyczna: ......................................................................................................................
• Monitor: .................................................................................................................................
• Oprogramowanie : ..................................................................................................................
• Oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R: ........................................................................
• UPS: .......................................................................................................................................

VI. Dwie drukarki laserowe: .....................................................................................................

VII. Mysz optyczna – 3 sztuki ...........................................................................................................

VIII. Klawiatura – 2 sztuki: ...............................................................................................................

IX. Monitor: ................................................................................................................................

§2

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za całość przedmiotu zamówienia określonego w § l umowy cenę netto 
w wysokości   .................  PLN  /słownie  ............................................/,  plus  należny  podatek  VAT 
w wysokości ..........................  PLN,  czyli  za  cenę  brutto  w wysokości   .................................  /słownie 
................................................................ PLN/.

2. Cena wymieniona w § 2 pkt. l obejmuje koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego: 
Mikołów ul. Kolejowa 2 oraz koszt zainstalowania.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego na konto Sprzedawcy podane na fakturze VAT.

§3

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Kupującego: Mikołów 
ul. Kolejowa 2 w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy.

2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru jakościowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty ich 
odbioru od Sprzedającego.

3. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków Kupujący sporządzi protokół reklamacji, w którym 
określi  się  datę  jego  sporządzenia  oraz  krótki  opis  wady.  Protokół  przekaże  Sprzedającemu,  który 
w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji i na własny koszt 
dokona właściwej naprawy lub wymiany.

§4

1. Sprzedający udzieli na zakupiony zestaw serwerowy wymieniony w §1 36 miesięcznej gwarancji, licząc 
od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  przedmiotu  umowy,  a  na  pozostały  sprzęt  komputerowy 
wymieniony w §1 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
umowy.

2. W  przypadku  awarii  sprzętu  w  okresie  gwarancyjnym  Sprzedający  zobowiązuje  się  do  bezpłatnej 
naprawy usterki w siedzibie zamawiającego w ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia usterki przez 



Kupującego.
3. W przypadku gdy usterka wymaga naprawy poza siedzibą Kupującego wtedy Sprzedający zobowiązuje 

się do dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach na okres usunięcia usterki.
4. W przypadku awarii serwera, Sprzedający zobowiązuje się dokonać serwisu w miejscu instalacji w ciągu 

4 godzin od zgłoszenia przez okres 3 lat
5. Okres gwarancji wydłuża się o okres napraw gwarancyjnych.

§5
Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  ich  formą  odszkodowania  będą  kary  umowne  naliczane 

w sposób następujący:
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:
 za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości  0,5% wartości umowy za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym jako dzień dostarczenia przedmiotu umowy.
 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, 

w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy-dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad

 za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający, 
w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną:
 za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, 

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy za wyjątkiem sytuacji określonej w §7 umowy.
 za zwłokę w zapłacie  wynagrodzenia  określonego w §2 umowy w wysokości  0,5% za  każdy dzień 

zwłoki.
§6

Niezależnie  od  kar  umownych  strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§7
Oprócz  przypadków wymienionych  w  kodeksie  cywilnym Kupujący  może  odstąpić  od  umowy 

w razie  zastania  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w interesie 
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  na  warunkach  opisanych 
w art.145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonania  umowy  strony  zgodnie  poddają  pod 

rozstrzygnięcie właściwego dla kupującego Sądu powszechnego.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych do niej.

§11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.


