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Ogłoszenie

Numer

2022-23629-94549

Id

94549

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-A006/20 - PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier

Tytuł

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, 
oprogramowania i innych urządzeń w celu stworzenia stanowiska 
wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla osób niewidomych, 
słabowidzących i z dysfunkcją kończyn górnych- etap II.

Zamówienia uzupełniające

Nie

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach 
określonych poniżej:
a) zmiana terminu  umowy - w przypadku : 
��niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, 
niepokoje społeczne, działania militarne itp., wstrzymanie dostaw przez producenta w związku z 
pandemią). 
��niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez 
Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru  (przyjęcia)  przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji 
zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
b) zmiana terminu płatności- w przypadku: 
��ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
c) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów 
konsorcjum i  innych podmiotów  współpracujących  przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich 
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uprawnienia, potencjał  ekonomiczny, wykonawczy  i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają 
podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych. 
d) zmiana wynagrodzenia: 
��zmiana urzędowej stawki podatku VAT,
��w przypadku, gdy organ nadzorujący placówkę oświatową, nie wyda zaświadczenia potwierdzającego 
prawo do zastosowania stawki VAT 0%, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wystawienia faktury z 
23% stawka podatku VAT.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-19
1. Zapytanie ofertowe
2. Zał. nr 1. Wzór formularza oferty
3. Zał. nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiających
4. Zał. nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
5. Zał. nr 4. Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-02-19

Data ostatniej zmiany

2022-02-19

Termin składania ofert

2022-03-01 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława 
Findysza w Jaśle 
Na Kotlinę 8
38-200 Jasło
NIP: 6881229621

Osoby do kontaktu

Monika  Ciejka
tel.: 504396764
e-mail: m.ciejka@interia.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i inne urządzenia 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Dostawa sprzętu komputerowego oprogramowania i innych urządzeń w celu stworzenia stanowiska 
wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla osób niewidomych, słabowidzących i z dysfunkcją 
kończyn górnych - etap II:
Stanowisko dla osoby niewidomej:
1) komputer stacjonarny z myszką i klawiaturą – 2 szt.,
1a) oprogramowanie do komputera – 2 szt.,
2) monitor do komputera stacjonarnego – 2 szt., 
3) program udźwiękawiający – 2 szt., 
4) przezroczyste naklejki brajlowskie na klawiaturę komputerową – 2 szt., 
Stanowisko dla osoby słabowidzącej:
5) komputer stacjonarny z myszką i klawiaturą – 2 szt.,
5a) oprogramowanie do komputera – 2 szt.,
6) monitor do komputera stacjonarnego – 2 szt., 
7) program powiększająco – mówiący – 2 szt.,
8) klawiatura z dużym drukiem i klawiszami dostępu bezpośrednio do programu – 2 szt.,
Stanowisko dla osoby z dysfunkcją kończyn górnych:
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9) komputer stacjonarny z myszką i klawiaturą – 2 szt.,
9a) oprogramowanie do komputera – 2 szt.,
10) monitor do komputera stacjonarnego – 2 szt., 
11) klawiatura z dużymi klawiszami – 2 szt.,
12) nakładka ograniczająca na klawiaturę – 2 szt.,
13) specjalistyczna mysz (trackball) – 2 szt.,
14) urządzenie do obsługi komputera wzrokiem – 2 szt.. 
Zarządzanie pracownią komputerową:
15) Kolorowa drukarka – 1 szt.,
16) Szafa serwerowa – 1 szt. 

Termin wykonania zamówienia: do 25 marca 2022 r.   

Okres gwarancji

Wymagany okres gwarancji został podany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
30231310-3 Wyświetlacze płaskie
30232100-5 Drukarki i plotery
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
30237410-6 Myszka komputerowa
30237460-1 Klawiatury komputerowe
30237470-4 Nakładki do klawiatur z pismem Braille’a
31213300-5 Szafy kablowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podkarpackie

Powiat

jasielski

Gmina

Jasło
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Miejscowość

Jasło

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów 
wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 1 zapytania ofertowego na zasadzie spełnia/nie 
spełnia.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w pkt 5. zapytania oferowego (bark powiązań 
kapitałowych i osobowych) należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie 
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
Inne wymagane dokumenty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.
3. Pełnomocnictwo 
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana 
przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty 
występujące wspólnie, tj.:
��wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty 
np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika 
inny sposób reprezentacji;
��wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem w przypadku oferty składanej w siedzibie Zamawiającego, w przypadku składania oferty 
za pośrednictwem bazy konkurencyjności do oferty należy dołączyć skan dokumentu.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-02-19 - data opublikowania
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-> 2022-03-01 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


