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Zatwierdził:
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Listopad 2011 roku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
1. Zamawiaj cy:
Powiat Radziejowski z siedzib przy ul. Ko ciuszki 17 88-200 Radziejów reprezentowany
przez Zarz d Powiatu.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Post powanie prowadzone b dzie w trybie przetargu nieograniczonego poni ej kwot
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa - sprz tu elektronicznego i komputerowego dla
Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego i Zakładu
Aktywno ci Zawodowej w Radziejowie.

Cz

nr I –

- Urz dzenie wielofunkcyjne sztuk 1
do 28 stron na minut w A4, czas otrzymania pierwszej kopii ok 6,9 sek. ,rozdzielczo do
1,200 dpi, funkcje drukowania i skanowania, moduł druku dwustronnego dla zmniejszenia
kosztów
specyfikacja
gwarancja 24 miesi ce, zgodnie z informacj zawart na karcie gwarancyjnej
technologia druku
laserowa monochromatyczna
maks. rozmiar no nika
A4
rozdzielczo druku w czerni
1200 x 1200 dpi
maks. szybko druku mono
min 26 str./min.
gramatura papieru
60 - 220 g/m²
praca w sieci [serwer druku]
tak
typ skanera
kolorowy
rozdzielczo skanera
600 x 600 dpi
rozdzielczo kopiarki
600 x 600 dpi
funkcje specjalne kopiarki
liczba kopii 1-999
interfejs
USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps
Symbol tonera
TK-130
Wydajno tonera
7200 str A4
zainstalowane opcje
Druk dwustronny tak
szeroko
494 mm
gł boko
430 mm
wysoko
448 mm
waga
około 18 kg
inne cechy
50-stron podajnik wielofunkcyjny, 250-stron uniwerslana
kaseta na papier, emulacje PCL6, Postscript 3 (KPDL
3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,
Diablo 630, Prescribe, PDF 1.5, XPS, pami 256 MB
normatywne obci enie
20000 str./mies.
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Pami

USB Flash (Pendrive) sztuk 46

Typ G3 DataTraveler
gwarancja min 60 miesi cy
interfejs USB 2.0
pojemno min 8 GB
Maks. pr dko odczytu 10 MB/s
Maks. pr dko zapisu 5 MB/s
obsługiwane systemy operacyjne
* Windows Vista
* Windows Me
* Windows 98
* Windows 7
* Windows 2000
* MacOS X
* Linux 2.4
* Windows XP
Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne cz ci.
Urz dzenie musi by fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiaj cy rozumie urz dzenia
fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcze niej w adnym celu,
wyprodukowane nie wcze niej ni 6 miesi cy przed jego dostaw do zamawiaj cego.
Potwierdzeniem spełnienia tych wymaga musi by odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce
urz dzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urz dzenie powinno by gotowe do pracy.
Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki
o skorzystaniu z serwisu producenta sprz t zast pczy o nie ni szych parametrach.
Dostawa pami ci USB Flash – 46 sztuk – współfinansowana z EFS działanie 9.2 Dobra
szkoła w Powiecie Radziejowskim – szansa dla młodzie y na udany start zawodowy.

Cz
II Projektor LCD + uchwyt sufitowy kompatybilny sztuk 1
gwarancja
Technologia
Rozdzielczo ekranu
Jasno
Kontrast
Obiektyw
Odległo od ekranu
Obsługiwane systemy

Zł cza zewn trzne
Zł cze sterowania
Wyj cie monitorowe:

36 miesi cy
DMD
1024 x 768 pikseli
min 2600 ANSI lum.
750:1
min F = 2,6 / f = 6,97 mm F
min 1 max 3,5 m
PAL-N
SECAM
PAL
PAL-M
NTSC
NTSC 4.43
1: RJ45,
D-Sub15,
3

Wyj cie audio:
3,5 mm stereo,
Wej cie audio:
3,5 mm stereo,
Wej cie 5:
Mini DIN 4 (S-Video),
Wej cie 4:
RCA (composite),
Wej cie 3:
D-Sub15 (RGB),
Wej cie 2:
D-Sub15 (RGB),
Wej cie
1: HDMI (HDCP)
Gło niki
tak 8 W mono
Moc lampy
min 220 W
Czas pracy lampy
min 4000 godz.
tryb Eco
tak
Waga około 3.7 kg
Cechy dodatkowe Sygnały HDTV: 480i/480p/575i/575p/720p/1080i/1080p, Odchylenie
obiektywu - góra/dół: 20 : -3 (stały stosunek góra dół), Korekcja Keystone: Pionowa
+/&#8211; 15°, Równomierno o wietlenia: 80%, Szeroko pasma: 170 MHz, poziomo
31~80 kHz, pionowo 50~75 Hz, Kompatybilno z komputerem: UXGA/S-XGA/WXGA/XGA/S-VGA/VGA /Mac, Zoom/Ostro : 1,0x / r czny, Zu ycie energii: 240 W (tryb Eco)
/ 320 W (tryb normalny) / 0,9 W (tryb stand-by), Wyposa enie standardowe: Pilot
bezprzewodowy, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilaj cy, kabel D-Sub15, osłona
obiektywu z gwintem i sznurkiem
Uchwyt sufitowy kompatybilny do urz dzenia (obrót 3600, regulacja pion- poziom 300,
odległo od sufitu 350-600mm, akcesoria monta owe)
Okablowanie
Przewód HDMI dł 10m szt 1
Przewód D-Sub15 typ e ski- e ski 10 m szt 1
Przewód D-Sub15 typ e sko- m ski 10 m szt 1
Przewód (S-Video) 10m szt 1
Przewód jack 3,5” – 2xcinch (stereo) 10 szt 1
Listwa pr dowa 5m czarna 6 gniazd szt 1
Ekran projekcyjny elektryczny szt 1
gwarancja 36 miesi cy
powierzchnia projekcyjna Matt – White
wymiary pow. projekcyjnej 240 x 180 cm
format 4:3
rozwijany elektrycznie tak
sterowanie pilotem radiowym tak
Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne cz ci.
Urz dzenie musi by fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiaj cy rozumie urz dzenia
fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcze niej w adnym celu,
wyprodukowane nie wcze niej ni 6 miesi cy przed jego dostaw do zamawiaj cego.
Potwierdzeniem spełnienia tych wymaga musi by odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce
urz dzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urz dzenie powinno by gotowe do pracy.
Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki
o skorzystaniu z serwisu producenta sprz t zast pczy o nie ni szych parametrach.
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Cz

III – Urz dzenie wielofunkcyjne sztuk 3

do 28 stron na minut w A4, czas otrzymania pierwszej kopii ok 6,9 sek., wysoka
rozdzielczo do 1,200 dpi, funkcje drukowania i skanowania, moduł druku dwustronnego
dla zmiejszenia kosztów
specyfikacja
gwarancja 24 miesi ce, zgodnie z informacj zawart na karcie gwarancyjnej
technologia druku
laserowa monochromatyczna
maks. rozmiar no nika
A4
rozdzielczo druku w czerni
1200 x 1200 dpi
maks. szybko druku mono
min 26 str./min.
gramatura papieru
60 - 220 g/m²
praca w sieci [serwer druku]
tak
typ skanera
kolorowy
rozdzielczo skanera
600 x 600 dpi
rozdzielczo kopiarki
600 x 600 dpi
funkcje specjalne kopiarki
liczba kopii 1-999
interfejs
USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps
Symbol tonera
TK-130
Wydajno tonera
7200 str A4
zainstalowane opcje
Druk dwustronny tak
szeroko
494 mm
gł boko
430 mm
wysoko
448 mm
waga
około 18 kg
inne cechy
50-stron podajnik wielofunkcyjny, 250-stron uniwerslana
kaseta na papier, emulacje PCL6, Postscript 3 (KPDL
3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,
Diablo 630, Prescribe, PDF 1.5, XPS, pami 256 MB
normatywne obci enie
20000 str./mies.

Urz dzenie wielofunkcyjne laserowe kolor - sztuk 1
gwarancja min 24 miesi ce
technologia druku laserowa kolorowa, fax
maks. rozmiar no nika A4
rozdzielczo druku w czerni 600 x 600 dpi
rozdzielczo druku w kolorze 600 x 600 dpi
maks. szybko druku mono 12 str./min.
maks. szybko druku kolor 8 str./min.
gramatura papieru 60 - 220 g/m²
typ skanera płaski, kolorowy
rozdzielczo skanera 1200 x 1200 dpi
szybko kopiarki w czerni 12 str./min.
szybko kopiarki w kolorze 8 str./min.
rozdzielczo kopiarki 600 x 600 dpi
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funkcje specjalne kopiarki liczba kopii 1-99
pojemno pami ci faksu 250 str.
szybko transmisji faksu 33.6 kbps
interfejs Wi-Fi
USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps
szeroko 443 mm
gł boko 472 mm
wysoko 415 mm
waga ok. 22.7 kg
normatywne obci enie 30000 str./mies.

Niszczarka dokumentów - sztuk 3
TYP b-081C
gwarancja min 12 miesi cy na cało urz dzenia i no e tn ce
maks. ilo niszczonych kartek 8 (70g) na cinki 4x35mm, DIN3
niszczenie dokumentów ze zszywkami i karty kredytowe tak
szeroko szczeliny wej ciowej 222 mm
elektroniczny start-stop, funkcja cofania
wyjmowany kosz o pojemno ci min 18 litrów
obudowa na kółkach z blokad
automatyczne wył czenie po zdj ciu tak
Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne cz ci.
Urz dzenie musi by fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiaj cy rozumie urz dzenia
fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcze niej w adnym celu,
wyprodukowane nie wcze niej ni 6 miesi cy przed jego dostaw do zamawiaj cego.
Potwierdzeniem spełnienia tych wymaga musi by odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce
urz dzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urz dzenie powinno by gotowe do pracy.
Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki
o skorzystaniu z serwisu producenta sprz t zast pczy o nie ni szych parametrach.

Cz

IV -

Kolumna aktywna (serii Jolly + statywy) sztuk 4
Dwudro na kolumna aktywna
Moc min 300 Watt RMS
Wbudowany wzmacniacz w technologii biamp MOS-FET
System ochrony (Advenced Dynamic Active Protection), zabezpieczaj cy kolumn przed zbyt
du ym sygnałem poprzez dynamiczny limiter z sygnalizacj pracy umo liwiaj cy bezpieczn
prac przy maksymalnej mocy
Aktywny system korekcji dwupasmowej (low/high) 24 dB/oct
Dwa poziomy czuło ci wej cia - line i mic - z dodatkow płynn regulacj gło no ci na
wyj ciu
Pasmo pracy 50 Hz - 20kHz (przy 6 dB)
Gło nik niskotonowy 12" ( rednica cewki min 50 mm)
Gło nik wysokotonowy 1" ( rednica cewki min 20 mm)
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Sprawno 98 dB (przy 1W/1m)
Sprawno SPL 123 dB
Pokrycie 90 st. w poziomie 60 st. w pionie
Impedancja wej ciowa 22 KOhm
Krosownica aktywna, podział 1,8 kHz
Zł cza sygnałowe XLR i wyj cie liniowe
Obudowa wykonana z polipropenu, ergonomiczny kształt usprawniaj cy transport i
mocowanie kolumny w ró nych wariantach
Uchwyty transportowe
Otwór mocowania statywu
Wymiary 410x663x387 mm (szeroko , wysoko , gł boko )
Waga około 18,5 kg
Statyw kolumnowy
aluminium
3 nogi
wysoko regulowana max 200 cm
czarny

Subbass aktywny o mocy min 350 Watt (dydykowany do serii Jolly)
sztuk 1
basowa kolumna aktywna
moc min 350 Watt RMS
wbudowany wzmacniacz w technologii MOS-FET
system ochrony (Advenced Dynamic Active Protection), zabezpieczaj cy kolumn przed zbyt
du ym sygnałem poprzez dynamiczny limiter z sygnalizacj pracy umo liwiaj cy bezpieczn
pokrycie dookolne
krosownica aktywna, podział 120 Hz
zł cza sygnałowe XLR i wyj cie liniowe
obudowa wykonana z sklejki, wewn trz wyło ona g bk , zewn trzna cz
wyko czona
tworzywem natryskowym odpornym na zarysowania
specjalnie profilowane uchwyty transportowe
otwór mocowania statywu
wymiary min 410x min 550x min590 mm (szeroko , wysoko , gł boko )
waga około 30 kg.

Mikser d wi ku szt 1
Mikser d wi ku MX-260
Mikser d wi ku z 20-bitowym procesorem efektowym,
4 wej ciowych kanałów mono z 3-punktow equalizcj posiadaj c przestrajalne rednie
pasmo, wyposa onych w mikrofonowe przedwzmacniacze,
4 wej ciowe kanały stereo z 4-punktow korekcj ,
filtr górnoprzepustowy oraz gniazda insert w kanałach mono,
regulacja czuło ci we kanałach mono potencjometry panoramy z funkcj stałej gło no ci,
suma (1-2) plus dodatkowa,
alternatywna grupa wyj ciowa (3-4),
2 wysyłki aux,
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stereofoniczne powroty efektowe,
przeł cznik MUTE w ka dym kanale,
zł cza RCA do podł czenia magnetofonu,
wyj cie słuchawkowe,
zasilanie phantom,
60mm suwaki.

Okablowanie
Kabel mikrofonowy 10m XLR/XLR szt 6
Kabel mikrofonowy 15m XLR/XLR szt 6
Kabel mixer-kolumna aktywna XLR 15m szt 6
Zestaw 2x mikrofon bezprzewodowy,
TYP UHF, 790 mhz COM-52
Zasilanie odbiornika: zasilacz 230V AC
Gniazdo wyj ciowe: XLR/Jack (mono)
Ratio: >85dB
THD: <0,5%
Siła sygnału wyj ciowego: -12dB
Czuło odbiornika: -107dBm
Zakres cz stotliwo ci nadawania: 500Mhz-960 Mhz
Ilo kanałów: 2

Odległo

nadawania: min +/- 140m

Pasmo przenoszenia: 15Hz-20kHz
Funkcje mikrofonu: MUTE/POWER/ZMIANA CZ STOTLIWO CI
Wy wietlacz: Monochromatyczny

Zestaw mikrofon dynamiczny + statyw ,kierunkowy-kardioidalny sztuk 2
Przetwornik: dymaniczny
Zastosowanie: wokal
Charakterystyka: kardioidalna
Pasmo przenoszenia: 55 Hz-14 Hz
Czuło : 1,3 mV/Pa @1kHz
Impedancja: 150 Ohm
Obudowa: metalowa
Złacze: XLR-3 pin

Cz

V - Szafa 19 cali, stoj ca 42U sztuk 1

Typ skr cana, monta w miejscu lokalizacji
Wysoko jednostkowa 42U
Wymiary (wys/szer/gł) 2000x600x800 mm
Drzwi przednie szyba, zamek
Drzwi tylne stalowe, uchylne
Osłony boczne stalowe, demontowalne na zatrzaskach

8

Przepusty kablowe góra i dół
Belki rackowe 4 szt.
Wyposa enie 4x wentylator w panelu podsufitowym
4x półka montowana czteropunktowo
2x listwa zasilaj ca min
Kolor czarny, RAL9004
Waga około 115 kg
Wyposa enie
switch
sztuk 3
gwarancja 24 miesi ce
liczba portów min 16/1000 Mbit.
obsługiwane protokoły
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x
flow control rozmiar tablicy adresów MAC 8000
algorytm przeł czania
store-and-forward
pr dko magistrali wew. min 32 Gb/s
instalacja w szafach 19' tak
szeroko
min 280 mm
wysoko
min 44 mm
gł boko
min 180 mm
Zasilacz UPS 1600 Rack 19" 3U sztuk 1
gwarancja 36 miesi cy
Moc pozorna [VA] 1600 Moc [W] 1040
Komunikacja z komputerem RS232
Architektura line-interactive
Liczba gniazd wyj ciowych 4
Ochrona portu modemu Tak
Max. czas przeł czenia [ms] 3
Rodzaj obudowy RACK 19'
Wymiary szer. x wys. x gł b. [mm] 3U
Waga [kg] 25
Filtr telekomunikacyjny
Sygnalizacja akustyczno-diodowa
Router xDSL sztuk 1
gwarancja 24 miesi ce
Seria 2950
interfejsy WAN
tak
ilo portów WAN
2 szt.
Lan/monitor
tak
UMTS / HSDPA / HSUPA
10/100/1000 Mb/s Cable/xDSL (RJ45)
1x RJ-45, 1x USB 2.0 dla modemu 3G
interfejsy LAN
10/100/1000
ilo portów LAN 10/100/1000
5 szt.
wbudowany przeł cznik [switch]
tak
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zarz dzanie Syslog, WEB mamagement
Usługi filtr url, zarz dzanie pasmem, sesji nat
AP Punkt dost powy High power 54Mb/s sztuk 3
gwarancja 24 miesi ce
Standard 802.11 b/g
Typ modulacji
CCK, DSSS, DBPSK, DQPSK, OFDM, 64QAM, 16QAM
Cz stotliwo 2 - 2 GHz
Moc wyj ciowa
min 26 dBm
Pr dko transmisji 54 Mbps
LAN 10/100 Mb/s
tak x1
Mo liwo zamontowania anteny zewn trzne
tak
Konfiguracja przez WWW
tak
Tryby pracy AP/Client/WDS Bridge/Repeater mode, AP Client Router Mode (WISP Clent),
AP Router Mode
Szyfrowanie WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), 64/128/152-bit WEP
Przewody UTP
Kabel UTP kat 5e. 5m szary szt 15
Kabel UTP kat 5e. 3m szary szt 15
Kabel UTP kat 5e. 2m szary szt 10
Kabel UTP kat 5e. 1m szary szt 10
Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne cz ci.
Urz dzenie musi by fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiaj cy rozumie urz dzenia
fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcze niej w adnym celu,
wyprodukowane nie wcze niej ni 6 miesi cy przed jego dostaw do zamawiaj cego.
Potwierdzeniem spełnienia tych wymaga musi by odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce
urz dzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urz dzenie powinno by gotowe do pracy.
Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki
o skorzystaniu z serwisu producenta sprz t zast pczy o nie ni szych parametrach.

Cz

VI -

Komputer stacjonarny + monitor + oprogramowanie sztuk 6
procesor Core i3-2100, 3.10GHz, 3MB, LGA1155, 32nm, 65W, BOX 1,
Doł czony wentylator: Tak
płyta główna GA-H61M-D2, H61, DDR3-1333 MHz, PCI-E, GLAN, mATX 1
pami RAM 4GB 1333MHz DDR3, CL9 1
dysk Barracuda, 3.5'', 500GB, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache
obudowa PROTON TRO-112 420W Silent Seria S+ 1
klawiatura komputerowa PS/2, czarna, standard 1
mysz optyczna BASIC1, PS2, 800dpi, czarna 1
czytnik kart flash wewn trzny 3.5'' 24w1, czarny 1
nap d DVD -/+RW ,24x( czarny panel), SATA, retail 1
OEM Windows 7 Home Premium 64 bit SP1, Polish, 1pk, DVD 1
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program biurowy Office 2010 PL PKC dla U ytkowników Domowych i Małych Firm (Excel,
Word, OneNote, PowerPoint, Outlook) - licencja
oprogramowanie dodatkowe Smart Security licencja 3 lata
monitor Flatron LCD W2240S-PN 21,5'',wide, Full HD, glossy, czarny
Komputer stacjonarny + monitor + oprogramowanie sztuk 1
procesor i3-2100, 3.10GHz, 3MB, LGA1155, 32nm, 65W, BOX
płyta główna P8H67 Rev. 3.0, H67, DDR3-1333, PCIe x16, SATA3, GLAN, CF,ATX
pami 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
karta PCI do SATA/eSATA 150 RAID (4-kanałowa)
dysk WD RE4, 3.5'', 250GB, SATA/300, 7200RPM, 64MB cache sztuk 3
obudowa komputerowa Elite 333 czarna ( bez zasilacza )
Zasilacz Highlander 500W Silent
Nap d DVD -/+RW , Lightscribe 24x( czarny panel), SATA, bulk
System operacyjny OEM Windows 7 Home Premium 64 bit SP1, Polish, 1pk, DVD
monitor Flatron LCD W2240S-PN 21,5'',wide, Full HD, glossy, czarny
program biurowy Office 2010 PL PKC dla U ytkowników Domowych i Małych Firm (Excel,
Word, OneNote, PowerPoint, Outlook) - licencja
oprogramowanie dodatkowe Smart Security licencja 3 lata
Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne cz ci.
Urz dzenie musi by fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiaj cy rozumie urz dzenia
fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcze niej w adnym celu,
wyprodukowane nie wcze niej ni 6 miesi cy przed jego dostaw do zamawiaj cego.
Potwierdzeniem spełnienia tych wymaga musi by odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce
urz dzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urz dzenie powinno by gotowe do pracy.
Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki
o skorzystaniu z serwisu producenta sprz t zast pczy o nie ni szych parametrach.

Cz

VII - Serwer telekomunikacyjny wraz z monta em,

uruchomieniem i konfiguracj w miejscu instalacji sztuk 1
Gwarancja wg producenta
Pojemno min 28 linii wewn trznych i 2 linie zewn trzne analogowe
Zintegrowany system nagrywania rozmów Embedded Recording TAK
Poczta głosowa TAK
Prezentacja numeru - CLIP na wewn trznych liniach cyfrowych i analogowych (FSK) TAK
Praca w systemie impulsowym i tonowym TAK
Modem zdalnego zarz dzania central w standardzie TAK
Billing rozmów wychodz cych (numer abonenta inicjuj cego rozmow , ewentualny
po rednik, gdy rozmowa była przekazana, numer jaki wybrano na "mie cie", data, godzina,
koszt rozmowy, zgodnie z taryfami operatorów) TAK
Pełna rejestracja rozmów przychodz cych (w tym równie nieodebranych i zło liwych) wraz z
informacj , który abonent centrali odebrał poł czenie TAK
Bufor rozmów o wielko ci do 30 000 zdarze TAK
Automatyczny ruch przychodz cy w konfiguracjach MSN i DDI umo liwiaj cy bezpo rednie
poł czenie z okre lonym numerem wewn trznym TAK
Obudowa wisz ca TAK
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Zasilanie ~230 V; 50 Hz TAK
System zasilania awaryjnego TAK

Telefon bezprzewodowy Telefon sztuk 4
seria KX-TG czarny
Ksi ka telefoniczna na 100 numerów i nazw,
Identyfikacja numeru abonenta wywołuj cego (CLIP),
Technologia Krystalicznego D wi ku,
Tryb Eco uruchamiany naci ni ciem jednego przycisku,
Du y, kontrastowy wy wietlacz o przek tnej 1,8 cala, z mo liwo ci ustawienia trybu du ej
czcionki, Pod wietlana klawiatura, 10 polifonicznych dzwonków / 5 d wi ków dzwonków w
słuchawce, System gło no mówi cy, SMS : wiadomo ci tekstowe, Lista poł cze odebranych i
nieodebranych (50 numerów i nazw), Stacja bazowa umo liwia zalogowanie ł cznie do 6
słuchawek, Optyczna sygnalizacja poł czenia dzi ki diodowemu wska nikowi LED.

Telefon przewodowy sztuk 24
Seria KX-TS czarny
Ksi ka telefoniczna NIE,
Identyfikacja numeru abonenta wywołuj cego NIE,
Technologia Krystalicznego D wi ku TAK
Okablowanie
Przewody telefoniczne dł 3m zako czone ko cówkami RJ 45(4-5 pin sygnał) – RJ 11(2-3 pin
sygnał) , sztuk 30
Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne cz ci.
Urz dzenie musi by fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiaj cy rozumie urz dzenia
fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcze niej w adnym celu,
wyprodukowane nie wcze niej ni 6 miesi cy przed jego dostaw do zamawiaj cego.
Potwierdzeniem spełnienia tych wymaga musi by odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce
urz dzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urz dzenie powinno by gotowe do pracy.
Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki
o skorzystaniu z serwisu producenta sprz t zast pczy o nie ni szych parametrach.

Cz

VIII -

Oprogramowanie dla obsługi gastronomii i hoteli.
Zamawiaj cy wymaga - wdro

enie oprogramowania na serwerze i
stacjach klienckich w zale no ci od specyfikacji umiejscowienia stacji klienckich oraz
instalacje baz danych na serwerze.

Zamawiaj cy wymaga

- szkolenie pracowników dla modułów
zainstalowanych na stacjach klienckich oraz konfiguracje wykonywania kopi
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zapasowych dziennych
i tygodniowych w odr bnych lokalizacjach.

OPIS Sieci - LAN ZAZ w Radziejowie,
- Transmisja 1000 Mbit po LAN wykonanym w kat 5e przeł czniki sieciowe 16 portów 1000
Mbit.
- Schemat funkcjonowania systemu dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Radziejowie.
- Bazy na odr bnym komputerze serwerze z dyskami do pracy ci głej specyfikacja komputera
zamieszczona w pakiecie 6.
- Serwer udost pnia bazy danych za pomoc silnika SQL 2005 lub wy szej dla komputerów
u ytkowników.

Oprogramowanie
Oprogramowanie Hotel & SPA
Moduł Hotelowy i SPA (instalacja bazy na serwerze i dost p - 2 stacje klienckie w obr bie
grupy roboczej)

Moduł dla ksi gowej, sekretariat
Program Fakturowanie , Bank , Kasa (2 stacje klienckie + baza na serwerze )
Program Finansowy Ksi gowo Optima ver 2010 (2 stacje klienckie + baza na serwerze)
Uwaga:
Oprogramowanie kompatybilne w modułach tzn. zamawiaj cy dopuszcza oprogramowanie
zgodne tylko jednego producenta, pracuj ce na jednej wspólnej bazie danych (Moduł
Hotelowy i SPA, Program Fakturowanie , Bank , Kasa ). Dopuszcza si programy
wielomodułowe pod warunkiem stwierdzenia na pi mie o wiadcze firm o poprawnej
komunikacji programów.

Do ofert nale y doł czy szczegółow specyfikacj techniczn sprz tu.
3.1 Zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych.
3.2. Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj cych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
Zamawiaj cy nie przewiduje usług uzupełniaj cych.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 07 grudnia 2011 roku
6. Opis warunków udziału w post powaniu:
6.1.Wykonawca spełnia warunki art. 22 ustawy Prawo zamówie publicznych:
posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub
czynno ci, je eli przepisy prawa nakładaj obowi zek ich posiadania,
posiadania wiedzy i do wiadczenia,
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dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej
6.2. Wykonawca spełnia warunki art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych.
6.3.Wykonawca przedstawi aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne
przepisy wymagaj wpisu do rejestru, wystawiony nie wcze niej ni
6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert
6.4.Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wy ej warunków
i wymogów skutkowa b dzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału
w post powaniu.
Sposób oceny spełniania warunków:
Ocena spełniania warunków udziału w post powaniu dokonana zostanie w oparciu
o informacje zawarte w formularzu ofertowym oraz dokumentach i o wiadczeniach, o których
mowa w pkt. 10.10 SIWZ. Z tre ci zał czonych dokumentów i o wiadcze w sposób
jednolity musi wynika , i Wykonawca spełnia wymienione warunki.
Uzupełnienie wymaganych dokumentów b dzie mo liwe po upływie terminu składania ofert,
chyba e mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty lub uniewa nienie
post powania.
W przypadku w tpliwo ci, co do tre ci dokumentów zło onych przez Wykonawc na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w post powaniu, Zamawiaj cy mo e wezwa
wykonawców w okre lonym przez siebie terminie do zło enia wyja nie .
7. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz
przekazywania o wiadcze i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej
lub strony internetowej zamawiaj cego, je eli Zamawiaj cy dopuszcza
porozumiewanie si drog elektroniczn .
7.1.Wyja nienia dotycz ce Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia udzielane b d
z zachowaniem zasad okre lonych w ustawie Prawo zamówie publicznych ( art. 38 ).
7.2. W niniejszym post powaniu wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, faxem.
7.3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
W zakresie merytorycznym osob upowa nion do kontaktu z Wykonawcami jest:
1. Pan Mariusz Paczkowski - 517037723,
W zakresie proceduralnym osob upowa nion do kontaktu z Wykonawcami jest:
1. Pani Ewa Brzezi ska – 54 285 3553
8. Wymagania dotycz ce wadium.
Zamawiaj cy nie przewiduje konieczno ci wniesienia wadium.
9. Termin zwi zania ofert .
9.1. Wykonawcy przyst puj cy do niniejszego przetargu b d zwi zani zło onymi przez
siebie ofertami przez 30 dni.
9.2. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przedłu y okres
zwi zania ofert z tym, e Zamawiaj cy na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
zwi zania ofert , nie dłu ej jednak ni 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowywania oferty.
10.1. Wykonawca mo e zło y tylko jedn ofert .
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10.2. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Je eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia
została wybrana, Zamawiaj cy mo e da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy reguluj cej współprac tych Wykonawców.
10.3. Oferta wraz ze stanowi cymi jej integraln cz
zał cznikami musi by sporz dzona
przez Wykonawc ci le według postanowie niniejszej specyfikacji.
10.5. Oferta musi by sporz dzona według wzoru formularza oferty stanowi cego
zał cznik do niniejszej specyfikacji.
10.6. Oferta musi by napisana w j zyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
r cznie długopisem b d niezmywalnym atramentem.
10.7. Proponuje si , aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zał cznikami były kolejno
ponumerowane i zł czone w sposób trwały oraz na ka dej stronie podpisane przez osob
( osoby ) uprawnione do składania o wiadcze woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis ( podpisy ) był opatrzony piecz ci
imienn Wykonawcy. Pozostałe strony mog by parafowane.
10.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by parafowane przez osob
( osoby ) podpisuj ce ofert i opatrzone datami ich dokonania.
10.9. Wykonawca jest obowi zany wskaza w ofercie cz ci zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzy podwykonawcom.
10.10. Do oferty nale y doł czy nast puj ce dokumenty i o wiadczenia:
a/ o wiadczenie z art. 22 ustawy według zał cznika nr 2 do specyfikacji.
b/ o wiadczenie z art. 24 ustawy według zał cznika nr 3 do specyfikacji
c/ aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert.
d/ w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty musi by doł czony dokument
ustanawiaj cy pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w post powaniu.
Wskazane w punkcie c - d, dokumenty mog by dor czone w formie oryginałów lub
kserokopii po wiadczonych za zgodno z oryginałem przez Wykonawc . Zamawiaj cy mo e
za da przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
Je eli w okre lonym terminie Wykonawca nie zło y o wiadcze i dokumentów
potwierdzaj cych spełnienie warunków udziału w post powaniu lub je eli zło y dokumenty
zawieraj ce bł dy, Zamawiaj cy wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba e mimo ich uzupełnienia konieczne b dzie uniewa nienie post powania. Zamawiaj cy
mo e tak e w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwa do zło enia wyja nie
dotycz cych o wiadcze i dokumentów.
10.11. Wykonawca umieszcza ofert w dwóch kopertach oznaczonych nazw i adresem
Zamawiaj cego oraz opisanych w nast puj cy sposób: Oferta przetargowa na
„ Dostaw sprz tu elektronicznego i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego
cz
– nr … „
Na wewn trznej kopercie nale y poda nazw i adres Wykonawcy, by umo liwi zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiaj cemu po terminie.
10.12. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa zło on przez siebie ofert
wył cznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, e przed upływem tego terminu
Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi by opisane w sposób wskazany w pkt. 10.11. oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.13. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli wyst pi okoliczno ci wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy Prawo zamówie publicznych.
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11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty nale y składa w siedzibie Zamawiaj cego – w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2010 r. do godz. 1100.
11.2. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych oferty zło one po tym
terminie zostan niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
11.3. Oferty przesłane poczt zostan zakwalifikowane do post powania pod warunkiem
dostarczenia ich przez poczt do siedziby Zamawiaj cego (za potwierdzeniem) do dnia
18 listopada 2010 r. do godz. 1100.
11.4. Mo liwo przedłu enia terminu składania ofert dopuszcza si jedynie w sytuacjach
i trybie wynikaj cym z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówie publicznych.
11.5. Otwarcie ofert nast pi w dniu 18 listopada 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie
Zamawiaj cego w sali konferencyjnej na pierwszym pi trze ( nr 16 ). Otwarcie ofert jest
jawne.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Cen oferty nale y obliczy zgodnie z instrukcj zawart w formularzu ofertowym.
Cena oferty musi zawiera wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem zamówienia.
12.2. Rozliczenia z Wykonawc prowadzone b d w PLN.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
13.1. Jedynym kryterium jest cena. Oferta najkorzystniejsza rozumiana jest jako oferta
kompletna pod wzgl dem formalnym z najkorzystniejsz ( najni sz ) cen dla danej cz ci
zamówienia.
Punkty za kryterium „ cena ” przyznawane b d na podstawie ceny podanej
dla danej cz ci w formularzu ofertowym. Liczba punktów dla ka dej z ofert dopuszczonej do
oceny obliczana b dzie na podstawie wzoru:

C=

C min
x 100 pkt.
C bad

gdzie C min — najni sza cena spo ród ofert nie podlegaj cych odrzuceniu,
C bad — cena oferty badanej,
13.2.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e
Wykonawc wyja nie tre ci zło onych przez niego ofert.

da udzielania przez

14. Udzielenie zamówienia:
14.1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre lonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wy ej kryteria oceny ofert.
14.2. Zamawiaj cy uniewa ni post powanie w sytuacji, gdy wyst pi przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Prawo zamówie publicznych.
14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi
Wykonawców, którzy zło yli oferty, o:
a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw ( firm ) albo imi i nazwisko i adres
Wykonawcy, którego ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy firm, siedziby
wykonawców, którzy zło yli oferty a tak e punktacj przyznan w ka dym kryterium oceny
ofert.
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b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne
c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne – je eli post powanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen .
d/ terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by
zawarta.
14.4. Ogłoszenie zawieraj ce informacje wskazane w pkt. 14.3 lit. a Zamawiaj cy umie ci na
stronie internetowej www.bip.radziejow.pl oraz w miejscu publicznie dost pnym w swojej
siedzibie.
14.5. Je eli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy, Zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba e zachodz przesłanki do
uniewa nienia post powania.
15. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiaj cy nie przewiduje konieczno ci wniesienia zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
16.1. Istotne postanowienia umowy okre la wzory umów stanowi cy zał cznik nr 3
do niniejszej specyfikacji.
16.2. Zamawiaj cy dopuszcza wszelkie zmiany umowy zał czonej do SIWZ w przypadku
zaistnienia okoliczno ci w realizacji przedmiotu nadzoru, których nie mo na było przewidzie
na etapie zawierania umowy lub zmiany te s korzystne dla Zamawiaj cego.
17. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.
17.1. Wykonawcy przysługuj rodki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI,
ustawy Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm. )
Zał czniki:
1.

Formularz ofertowy.

2.

O wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu – 2 egz.

3.

Wzory umów

Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r.
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Zał cznik nr 1 do SIWZ

......................................
( piecz Wykonawcy )
fax- …………………...

Powiat Radziejowski

Nawi zuj c do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: „ Dostaw sprz tu
elektronicznego i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego ” kierujemy poni sz
ofert :
Oferuj
dostaw
sprz tu
komputerowego
za
poni sz
cen :
Cz
I–
- urz dzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka - ……….…. zł + 23 % VAT = …….………..…. zł
- pami USB – 46 sztuk - ……………..…. zł + 23 % VAT = …….……………..…..…. zł
razem – ……………………….…………..….zł + 23 % VAT = ………………..… zł
( słownie złotych: ………………………………………………………………….)
Cz
II –
- projektor + uchwyt – 1 sztuka - ………….......... zł + 23 % VAT = ……………..….. zł
- ekran projekcyjny – 1 sztuka - ………….......... zł + 23 % VAT = ……………..….. zł
razem – …………………..……..….zł + 23 % VAT = ……………..………..… zł
( słownie złotych: …………………………………………………………………)
Cz
III –
- urz dzenie wielofunkcyjne – 3 sztuki - ………………… zł + 23 % VAT = ……………. zł
- urz dzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 sztuka - …………zł + 23 % VAT = ………….. zł
- niszczarka dokumentów – 3 sztuki - ………………zł + 23 % VAT = ……………….….. zł
razem – …………………..……..….zł + 23 % VAT = ……………..………..… zł
( słownie złotych: …………………………………………………………………)
Cz
IV –
- kolumna aktywna – 4 sztuki - ………………zł + 23 % VAT = ……………….….. zł
- subbass aktywny – 1 sztuka - …………….…zł + 23 % VAT = ……………….….. zł
- mikser d wi ku + okablowanie + zestaw mikrofonowy – 1 sztuka - …………zł + 23 %
VAT = ……………….….. zł
- zestaw mikrofonowy dynamiczny - ………………zł + 23 % VAT = ……………….. zł
razem – …………………..……..….zł + 23 % VAT = ……………..………..… zł
( słownie złotych: …………………………………………………………………)
Cz
V–
- szafa 19 cali + wyposa enie – 1 sztuka - …………........ zł + 23 % VAT = …………….... zł
razem – …………………..……..….zł + 23 % VAT = ……………..………..… zł
( słownie złotych: …………………………………………………………………)
Cz
VI –
- komputerowy stacjonarny – 6 sztuka - ………….... zł + 23 % VAT = ………….. zł
- komputerowy stacjonarny – 1 sztuka - ………….... zł + 23 % VAT = …………… zł
razem – …………………..……..….zł + 23 % VAT = ……………..………..… zł
( słownie złotych: …………………………………………………………………)
Cz VII –
- serwer telekomunikacyjny – 1 sztuka - ………….......... zł + 23 % VAT = …………….... zł
- telefon – 4 sztuki - ………….......... zł + 23 % VAT = ……………..….. zł
- telefon – 24 sztuki - ………….......... zł + 23 % VAT = ……………..….. zł
razem – …………………..……..….zł + 23 % VAT = ……………..………..… zł
( słownie złotych: …………………………………………………………………)
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Cz
VIII –
- oprogramowanie ł cznie - ………..….......... zł + 23 % VAT = ………………...….. zł
( słownie złotych: …………………………………………………………………)
O wiadczam, e podana cena nie podlega zmianie w okresie obowi zywania umowy
i zawiera obowi zuj cy podatek VAT.
3. O wiadczamy, e udzielamy gwarancji oraz, oferujemy termin płatno ci 7 dni.
4. O wiadczamy, e zapoznali my si ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia
i uznajemy si za zwi zanych okre lonymi w niej zasadami post powania,
5. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6. O wiadczamy, e zapoznali my si z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały
zał czone do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i zobowi zujemy si do
zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj cego.
7.O wiadczam, e zapoznałem si z zakresem dostawy do wykonania i pozyskałem
wszelkie konieczne informacje do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
Nieznajomo powy szego stanu nie b dzie stanowi przyczyny dodatkowych roszcze
finansowych.
8.Cz ci zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzy podwykonawcom
( je li dotyczy ) - ..............................................................................................................
Zał czniki do oferty:
1. szczegółowa specyfikacja techniczna
2. …………………
3. ………………….
4. ………………….
............................... dnia ..............................

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

( podpis osoby uprawnionej do składania
o wiadcze woli w imieniu Wykonawcy )
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Zał cznik nr 2 do SIWZ

............................................
( piecz

Wykonawcy )

O

WIADCZENIE

Składaj c ofert w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Dostaw sprz tu
elektronicznego i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego ”, niniejszym, zgodnie
z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) o wiadczam, e spełniam wszystkie warunki udziału w
post powaniu, okre lone w art. 22 ust. 1 wy ej cytowanej ustawy i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w szczególno ci:
1. posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nakładaj obowi zek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Jednocze nie stwierdzam, i jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej zwi zanej
ze składaniem fałszywych o wiadcze w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
...................................... dnia .............................

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

( podpis osoby uprawnionej do
składania
o wiadcze
woli
w imieniu Wykonawcy )
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Zał cznik nr 3 do SIWZ
Miejscowo

…………., dnia …………..

…………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

dot. post powania o udzielenie zamówienia publicznego na – „ Dostaw sprz tu elektronicznego

i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego ”

O wiadczenie Wykonawcy
Niniejszym o wiadczam(-y), e nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 roku Prawo zamówie publicznych
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ).
Jednocze nie stwierdzam(-y), i wiadom(-i) jestem/jeste my odpowiedzialno ci karnej
zwi zanej ze składaniem fałszywych o wiadcze w post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

………………………..
( miejscowo

)

………………………………

( data, podpis osoby uprawnionej
do składania o wiadcze woli w imieniu
Wykonawcy )
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