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Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony 

(  zamieszczone w BZP w dniu 22.07.2008, nr ogłoszenia 167854-2008) 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

Raciborska 37 

40-074 Katowice 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

Dostawa komputerów, oprogramowania, projektorów multimedialnych, 

sprzętu sieciowego oraz aparatów i akcesoriów fotograficznych do 

Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 

Zadanie 

częściowe nr: 

Opis: 

 

1 
Temat: Komputery stacjonarne PC i akcesoria 

Wspólny Słownik Zamówień: 30231200-9 

Opis: Dostawa komputerów stacjonarnych PC, laptopa i akcesoriów do 

Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

2 
Temat: Komputery Apple 

Wspólny Słownik Zamówień: 30231100-8 

Opis: Dostawa komputerów Apple do Akademii Sztuk Pięknych w                             

 Katowicach 

3 
Temat: Oprogramowanie 

Wspólny Słownik Zamówień: 30240000-3 

Opis: Dostawa oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w 

 Katowicach 

4 
Temat: Projektory multimedialne  

Wspólny Słownik Zamówień: 32322000-6 

Opis: Dostawa projektora multimedialnego do Akademii Sztuk  Pięknych 

w Katowicach 

5 
Temat: Aparaty fotograficzne i akcesoria 

Wspólny Słownik Zamówień: 33450000-9 

Opis: Dostawa aparatów fotograficznych i akcesoriów do Akademii 

 Sztuk Pięknych w Katowicach 

6 
Temat: Rozbudowa sieci LAN i dostawa urządzeń sieciowych do 

Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

Wspólny Słownik Zamówień: 32400000-7 

Opis: Rozbudowa sieci LAN i dostawa urządzeń sieciowych do  Akademii 

Sztuk Pięknych w Katowicach 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszych ofert z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

Termin wykonania zamówienia : 30 dni od daty udzielenia zamówienia 

Termin związania ofertą: 30 dni 

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium 

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto 

można otrzymać w Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Dąbrówki 9 40-081 

Katowice w pokoju 3. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:  

www.aspkat.edu.pl 

 

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
 

• w zakresie proceduralnym:  

1   Grzegorz Saracki - informatyk tel. (32) 205-50-22 lub 24. 

2   Tomasz Lizoń - referent administracyjny tel. (32) 350-50-61. 

 

• w zakresie merytorycznym: 

1   Grzegorz Saracki - informatyk tel. (32) 205-50-22 lub 24 

2   Tomasz Lizoń - referent administracyjny tel. (32) 350-50-61 

 

Oferty należy składać Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Dąbrówki 9 40-081 

Katowice, pokój nr 1 do dnia 2008-08-04 do godz. 10:00. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: 

Lp. Nazwa 

dokumentu 

potwierdzającego: 

Warunek do spełnienia: Nr 

załącznika 

do SIWZ 

1 Oświadczenie z art. 

22 ust. 1 o 

uprawnieniu do 

udzielenia 

zamówienia oraz 

art. 24 o nie 

wykluczeniu wraz 

Wykonawca  musi spełniać warunki udziału w postępowaniu 

określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych tj: 

1. Posiadać  uprawnienia do wykonywania działalności  objętej 

zamówieniem , w tym: 

− prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do 

właściwego rejestru 

2 

                                                           
1
 niepotrzebne skreślić 
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z dokumentami 

potwierdzającymi 

spełnienie tych 

warunków 

wymienionymi w 

SIWZ 

2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj.: 

3. Znajdować  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia; 

4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o  udzielenie zamówienia 

tj.: 

1. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma 

nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda  została dobrowolnie 

naprawiona do dnia wszczęcia postępowania; 

2. W stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono 

upadłości, lub w przypadku ogłoszenia upadłości zawarto układ 

zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego; 

3. Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4. Firma będąca;   

osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką 

komandytową lub komandytowo-akcyjną / osoba prawną 
1
 

nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / 
komplementariusz / urzędujący członek zarządu 

*
 nie został(a) 

prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego.  

5. Wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł 

zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary.  

Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).  

 

 

Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Zamawiający oceni spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 

Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
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Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

 

Nr Kryterium Waga 

1 Cena (koszt) 100% 

 

 

 Katowice dnia: 2008-07-23 

 

 

 


