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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie 

usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń 

w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.-Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik  

tel./fax. 32 42 22 226, e-mail: biuro@subregion.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 

207 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. – dalej ustawa).  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie 

usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych 

Projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim 

Województwa Śląskiego” (zwanego dalej „Projektem”) zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają Załączniki nr 1a, 1b i 1c do SIWZ. 

 

3. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 3 zadania (części):  

a) ZADANIE 1 (część pierwsza) obejmuje dostawę sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym 

i oprogramowaniem antywirusowym, w tym specjalistycznych urządzeń peryferyjnych 

i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych (dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych 

Projektu i wszystkich jednostek podległych Partnerów Projektu) oraz usługę zainstalowania 

zestawów komputerowych, uruchomienia dostępu do Internetu (Etap 1) i świadczenie usługi stałego 

dostępu do Internetu przez okres 12 miesięcy (Etap 2) z zapewnieniem opieki serwisowej 

w gospodarstwach domowych Beneficjentów Projektu i w jednostkach podległych objętych 

Projektem (dotyczy wszystkich lokalizacji z wyłączeniem Miasta Wodzisław Śląski).  

b) ZADANIE 2 (część druga) obejmuje usługę zainstalowania zestawów komputerowych 

w gospodarstwach domowych Beneficjentów Projektu i w jednostkach podległych objętych 

Projektem, przyłączenia do miejskiej sieci bezprzewodowej działającej w Wodzisławiu Śląskim, 

uruchomienia dostępu do Internetu, w tym zakup urządzeń abonenckich i świadczenie opieki 

serwisowej przez okres 12 miesięcy w gospodarstwach domowych Beneficjentów Projektu 

i w jednostkach podległych (dotyczy wyłącznie Miasta Wodzisław Śląski). 

c) ZADANIE 3 (część trzecia) obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń dla 466 Beneficjentów 

Ostatecznych Projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i dostępu do Internetu. 

 

4. W zakresie Zadania 1: 

a) Dostawa 466 komputerów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym dla 

beneficjentów Projektu oraz 221 komputerów z oprogramowaniem dla jednostek podległych 

partnerów Projektu, a także dostawa 20 kompletów urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla 

osób niepełnosprawnych (Etap 1). 
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b) Dostawa, instalacja i uruchomienie komputerów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem 

w 396 gospodarstwach domowych z terenu objętego Projektem (z wyłączeniem miasta Wodzisław 

Śląski) będących jego beneficjentami ostatecznymi (Etap 1). 

c) Dostawa oraz instalacja urządzeń zapewniających podłączenie komputera do Internetu dla ww. 

gospodarstw domowych, a następnie uruchomienie dostępu do Internetu na ww. zestawach 

komputerowych (Etap 1). 

d) Przyłączenie do Internetu 43 pomieszczeń zlokalizowanych w jednostkach podległych jednostek 

samorządu terytorialnego – Partnerów Projektu - w tym wykonanie niezbędnej rozbudowy instalacji 

elektrycznej w pomieszczeniach, dostawę urządzeń dostępowych, dostawę routera 

bezprzewodowego umożliwiającego podłączenie komputerów i uruchomienie na nich dostępu do 

Internetu na stanowiskach komputerowych (Etap 1). 

e) Świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi stałego dostępu do Internetu dla ww. 396 gospodarstw 

domowych oraz 43 lokalizacji w jednostkach podległych Partnerom Projektu (Etap 2). 

f) Świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi opieki serwisowej dla 396 beneficjentów ostatecznych 

Projektu oraz 43 lokalizacji w jednostkach podległych Partnerom Projektu (Etap 2). 

g) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ. 

 

5. W zakresie Zadania 2: 

a) Dostawa 70 szt. urządzeń abonenckich dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu umożliwiających 

podłączenie do sieci bezprzewodowej wybudowanej w ramach projektu „Nowe wyzwania – nowe 

możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, a następnie 

uruchomienie dostępu do Internetu w 70 gospodarstwach domowych z terenu miasta Wodzisław 

Śląski (Etap 1). 

b) Instalacja i konfiguracja 70 szt. powierzonych (zakupionych w ramach zadania 1 przez 

Zamawiającego) komputerów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem - instalacja pakietu 

biurowego oraz oprogramowania antywirusowego (zakupionego przez Zamawiającego w ramach 

zadania 1) w gospodarstwach domowych Beneficjentów Ostatecznych (Etap 1). 

c) Przyłączenie do Internetu 10 pomieszczeń zlokalizowanych w jednostkach podległych miasta 

Wodzisław Śląski - w tym wykonanie: niezbędnej rozbudowy instalacji elektrycznej 

w pomieszczeniach, dostawa urządzeń dostępowych, dostawa switch-y  i niezbędnego okablowania 

do utworzenia połączenia kablowego, umożliwiającego podłączenie komputerów (dostarczonych 

w ramach zadania 1) i uruchomienie na nich dostępu do Internetu (Etap 1). 

d) Świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi opieki serwisowej dla 70 Beneficjentów Ostatecznych 

Projektu oraz 10 lokalizacji w jednostkach podległych z tereny miasta Wodzisław Śląski. (Etap 2). 

e) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1b do SIWZ. 

 

6. W zakresie Zadania 3: 

a) Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla 466 Beneficjentów Ostatecznych Projektu 

w zakresie podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. 

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1c do SIWZ. 
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7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi 

dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ wskazane zostały normy ISO 9001 

i ISO 14001 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym:  

a) dla normy ISO 9001 są to:  

 prowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,  

 zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,  

 usystematyzowanie zarządzania zasobami,  

 ustanowienie procesów realizacji wyrobu,  

 dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów), 

b) dla normy ISO 14001 są to:  

 ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania środowiskowego, 

 postępowanie zgodnie z ustaloną przez siebie polityką środowiskową,  

 wykazanie zgodności z normą poprzez samoocenę i własną deklarację oraz poprzez 

potwierdzenie przez strony trzecie – w tym przez akredytowane jednostki certyfikujące 

w procesie certyfikacji.  

9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe lub patenty Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania sprzętu i usług 

o nie gorszych parametrach technicznych i konfiguracjach.  

10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

11. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:  

a) Dla Zadania 1:  

 30.21.30.00–5 Komputery osobiste,  

 30.23.13.00–0 Monitory ekranowe, 

 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe, 

 48.00.00.00–8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,  

 48.62.00.00–0 Systemy operacyjne,  

 48.76.10.00–0 Pakiety oprogramowania antywirusowego, 

 72.31.80.00-7 Usługi przesyłu danych,  

 72.40.00.00-4 Usługi internetowe,  

 51.30.00.00-5 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych,  

 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe, 

 72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego. 

b) Dla Zadania 2:  

 51.30.00.00-5 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych,  

 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe, 

 72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego. 

c) Dla Zadania 3:  
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 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 

 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego.  

 

 

IV. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na wszystkie zadania, albo ofertę tylko na jedno lub kilka z zadań.  

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. W zakresie Zadania 1 ustala się następujące terminy: 

a) Realizacja I etapu zamówienia, obejmującego dostawy oraz uruchomienie sprzętu i usługi dostępu 

do Internetu nastąpi w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

z zastrzeżeniem, że dostawa sprzętu przeznaczonego dla Beneficjentów i jednostek podległych 

Miasta Wodzisław Śląski nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

b) Realizacja II etapu zamówienia, obejmującego świadczenie usług dostępu do Internetu oraz opieki 

serwisowej, nastąpi przez kolejnych 12 miesięcy od dnia zainstalowania, skonfigurowania 

i uruchomienia usługi dostępu do Internetu oraz ich odebrania przez Zamawiającego u ostatniego 

podłączanego Beneficjenta Ostatecznego Projektu.  

2. W zakresie Zadania 2 ustala się następujące terminy: 

a) Realizacja I etapu zamówienia, obejmującego uruchomienie usługi dostępu do Internetu nastąpi 

w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

b) Realizacja II etapu zamówienia, obejmującego świadczenie usług opieki serwisowej, nastąpi przez 

kolejnych 12 miesięcy od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi dostępu do 

Internetu oraz ich odebrania przez Zamawiającego u ostatniego podłączanego Beneficjenta 

Ostatecznego Projektu.  

3. W zakresie Zadania 3 termin całkowitego wykonania umowy ustala się na 60 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy.  

 

VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający nie wskazuje kluczowych części zamówienia, których nie można powierzyć podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Informacji należy udzielić na formularzu 

ofertowym. 

2.  W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy 

zamieścić informację „nie dotyczy”.  

3. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia 

jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.  

 

VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy.  
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VIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

 

IX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.  

 

X.ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

XI. ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA W OPISIE ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ART. 

29 UST. 4 USTAWY. 

 

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny 

spełniania tego warunku.  

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

wykonawca musi wykazać się:  

 należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

jednego zamówienia obejmującego dostawę min. 100 sztuk komputerów w ramach jednego 

zamówienia (dotyczy Zadania 1), 

 należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, usługi dostępu do sieci Internet do nie mniej niż 100 lokalizacji łącznie (dotyczy 

Zadania 1), 

 należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

jednego zamówienia obejmującego usługę uruchomienia dostępu do Internetu w co 

najmniej 20 lokalizacjach w ramach jednego zamówienia (dotyczy Zadania 2), 

 należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

jednego zamówienia obejmującego organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi 

komputera lub Internetu dla co najmniej 100 osób w ramach jednego zamówienia (dotyczy 

Zadania 3), 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny 

spełniania tego warunku. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie 



 
 
 

 
 

 
„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

7/15 
 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
 

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 32 4222446, e-mail: biuro@subregion.pl 

w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”.  

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, powyższe warunki powinien spełnić co 

najmniej jeden Wykonawca, kilku Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie (warunki oceniane będą 

łącznie).  

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie 

powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli wykonawca 

wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie 

dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia 

oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy  

zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu 

i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

5. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 

wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

 

XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ, 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

głównych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

Za główne usługi i dostawy, które należy wpisać do wykazu usług i dostaw rozumie się usługi 

i dostawy odpowiadające swoim przedmiotem i wartością usługom i dostawom wymaganym przez 

Zamawiającego do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Dowodami, o których 

mowa powyżej są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przez upływem terminu 

składnia ofert,  oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
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charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.  W przypadku, gdy Zamawiający 

jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa 

powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dowodów - wzór 

formularza stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do 

SIWZ, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy), 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, 

d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające 

niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że 

uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji uprawnionego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 

oraz 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące 

niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu 

zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się ich dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 

notariuszem, 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

g) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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zamiast dokumentów, o których mowa w punktach b), c), d) - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, 

że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

Zamiast dokumentów, o których mowa w punktach e) i f) składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy; Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

  

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem. 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 

wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 

ustawy. 

 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

do oferty należy dołączyć: 

a) opis oferowanego sprzętu, który musi zawierać numer katalogowy (o ile posiada) i jego specyfikację 

techniczną - opis ten i ewentualne załączone do niego dokumenty muszą potwierdzać 

jednoznacznie, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne 

wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ (dotyczy Zadania 1), 

b) wszelkie certyfikaty, świadectwa, gwarancje i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu 

i oprogramowania, jeśli tak postanowiono w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ (dotyczy Zadania 1). 

4. Dokumenty podmiotu trzeciego.  

a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2, 

b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust 2b ustawy w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Wykonawca składa informację na temat podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (w formie 

oryginału). 

 

XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZENIE LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub faksem. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub faksem uważane będą za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem określonego terminu. 

3. Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień do treści SIWZ niezwłocznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 

38 ustawy. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30). 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: 

a) w wysokości 70 000,00 PLN – dotyczy Zadania 1, 

b)  w wysokości 10 000,00 PLN – dotyczy Zadania 2, 

c) w wysokości 3 500,00 PLN – dotyczy Zadania 3. 

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42 poz. 

275 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarki 

Żywnościowej S. A. o nr 59 2030 0045 1110 0000 0348 5320. 

4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

5. Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać 

okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania. 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty składania ofert. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Przygotowanie oferty: 

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 

b) dopuszcza się składanie certyfikatów oraz wydruków wymienionych w Załączniku nr 1a do SIWZ 

w języku angielskim (jeśli tak postanowiono dla danego dokumentu w Załączniku nr 1a do SIWZ), 

c) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 

d) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, 

e) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym umocowaniem 

prawnym, które należy dołączyć do oferty,  

f) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 

mowa w treści niniejszej specyfikacji: 

 wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ (wg wzoru), 

 wypełniony formularz cenowy – Załączniki nr 3a, 3b i 3c do SIWZ (wg wzoru – 

w zakresie odpowiadającym ofercie), 

 dokumenty wskazane w rozdziale XIII SIWZ, 

 potwierdzenie wniesienia wadium, 



 
 
 

 
 

 
„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

12/15 
 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
 

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 32 4222446, e-mail: biuro@subregion.pl 

 oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej. 

g) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 

dane, 

h) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę,  

i) wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

j) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę 

klauzulą „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

2. Oferta wspólna: 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

b) W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo, o którym mowa należy dołączyć 

do oferty w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza). 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie przedmiotowego zamówienia podlegają przepisom 

ustawy i postanowieniom SIWZ dotyczącym Wykonawcy. 

3. Sposób składania ofert  

a) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 

w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 

oznaczonej w sposób następujący: 

 

 

[Nazwa i adres Wykonawcy] 

 

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik 

 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na: dostawę sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie 

szkoleń w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” 

 

nie otwierać przed: 15.05.2014 r. godz. 11.00  
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XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego tj. w biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, województwo śląskie 

(II piętro) w terminie do dnia 15.05.2014 r. do godziny 10.00.  

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.  

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, województwo śląskie 

(II piętro) w dniu 15.05.2014 r. o godz. 11.00. 

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 

przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z sesji otwarcia ofert na jego pisemny 

wniosek. 

 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w PLN. 

2. Podstawą ustalenia ceny oferty jest Opis Przedmiotu Zamówienia i wszystkie opisane w nim elementy 

wchodzą w skład zamówienia podstawowego.  

3. Cena ofertowa będzie dla Wykonawcy wiążąca. 

 

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 

OFERT 

 

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielania przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek w treści oferty lub 

zażądać uzupełnień, zgodnie z przepisami ustawy oraz aktów wykonawczych. 

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 

podstawie kryterium: Cena - 100%. 

 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:  

W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

Ocena oferty za kryterium „CENA” - „C” w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych (DZ.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).  

 

oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. 

wartość punktowa badanej oferty „C” 

C = (cena najniższa spośród badanych ofert x 100)/(cena badanej oferty) 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów. 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru. 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
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taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do założenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty.  

2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

3. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić kwestie konieczne do 

sprawnego zawarcia umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

 

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie.  

2. Do SIWZ dołączone zostały wzory Umów stanowiące Załączniki nr 7a, 7b, i 7c do SIWZ. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru oferty na warunkach określonych w we wzorach umów załączonych do 

SIWZ.  

 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty (brutto). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. o nr 80 2030 0045 1110 0000 0348 5330. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
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form, o których mowa w ust. 3, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowić będzie 30% wysokości 

zabezpieczenia.  

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 

 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w toku przedmiotowego postępowania 

o udzielenia zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄC WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE   

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIJĄCYM, A WYKONAWCĄ  

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w PLN.  

 

XXVI. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

1a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1. 

1b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2. 

1c. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3. 

2. Formularz oferty. 

3a. Formularz cenowy dla Zadania 1. 

3b. Formularz cenowy dla zadania 2. 

3c. Formularz cenowy dla Zadania 3. 

4. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wzór wykazu wykonanych zamówień dla dostaw i usług. 

7a. Projekt umowy dla Zadania 1. 

7b. Projekt umowy dla Zadania 2. 

7c. Projekt umowy dla Zadania 3. 

8. Dokumentacja powykonawcza sieci przewodowej oraz bezprzewodowej „Nowe wyzwania – nowe możliwości. 

Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” 


