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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 ze zmianami) 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Zamówienia publicznego. 
 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
Nazwa:  Miasto Piotrków Trybunalski 
Adres:              Pasaż Karola Rudowskiego 10  

Piotrków Tryb. 97-300  
Telefon:   (0 -44) 732-77-96 
Telefaks:   (0 -44) 732-77-98 
REGON:   590648468 
NIP:   771-27-98-771  
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 30 000 
euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) prowadzone w trybie 
licytacji elektronicznej. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z CPV: 
CPV   
- 48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego 
- 30213000-5 Komputery osobiste 
- 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy    
- 48620000-0 Systemy operacyjne     
- 32420000-3 Urządzenia sieciowe     
- 30232100-5 Drukarki i plotery 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia. 
Oferowane komputery muszą być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami 
jakościowymi oraz posiadać oznakowanie CE. Sprzęt i oprogramowanie powinny być 
fabrycznie nowe i nienoszące śladów użytkowania. 
Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami 
ustalonymi przez zamawiającego w specyfikacji technicznej, załączając do wniosku o 
dopuszczenie do licytacji elektronicznej specyfikację techniczną oferowanych urządzeń. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW, W TYM 
WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH: 
„Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji 
elektronicznej: 

1) licytacja elektroniczna odbędzie się pod adresem internetowym:   
 https://zakupy.marketplanet.pl/  

2) Informacje do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej : 

https://zakupy.marketplanet.pl/


a) wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia od operatora aukcji obowiązani 
są do zarejestrowania konta (poprzez uzupełnienie wymaganych danych) na 
platformie https://zakupy.marketplanet.pl/. 

b) o terminie przewidzianym na rejestrację konta, Wykonawcy zostaną poinformowani w 
mailu z zaproszeniem do licytacji. Niezarejestrowanie konta w terminie będzie 
skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji, 

c) login i hasło Wykonawcy są generowane automatycznie przez system po 
zaakceptowaniu przez operatora wniosku rejestracyjnego złożonego w systemie na 
wskazanej stronie, a następnie przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną 

d) termin rozpoczęcia licytacji elektronicznej nie może nastąpić wcześniej niż dwa dni 
robocze od dnia przekazania zaproszenia, 

e) co najmniej na 1 dzień przed licytacją właściwą, zarejestrowani w systemie 
Wykonawcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w licytacji szkoleniowej, na której 
możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem i sprawdzenie możliwości podpisania 
oferty bezpiecznym podpisem elektronicznym. Roszczenia Wykonawcy, który nie 
weźmie udziału w licytacji szkoleniowej, a podczas licytacji właściwej będzie miał 
problem z podpisaniem oferty, nie będą uwzględniane. 

3) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wykonawcy: 
a) komputer klasy PC, 
b) system operacyjny: Windows 7, Vista, XP, Linux. Zalecany: Windows 7, 
c) przepustowość łącza minimum: 64kbit/s 
d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 8.0 w wersjach wspieranych 

przez producenta oprogramowania Microsoft, Firefox od wersji 10.0 w wersjach 
wspieranych przez producenta oprogramowania Mozilla 

e) zalecana rozdzielczość: 1024 x 768 
f) komunikacja szyfrowana certyfikatem SSL 
g) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem, 
h) czytnik do ww. karty 
i) uprawnienia administratora do instalacji wtyczek ActiveX (IE) oraz Jar (Firefox) 

4) Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez 
zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego 
podpisu. Zamawiający przekaże następnie taki wzór podpisu do administratora 
systemu. 

5) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na 
stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie 
bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, 
podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia pod rygorem 
nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6) Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej 
ocenie  i klasyfikacji. 

7) Jeżeli w wyniku przeprowadzenia licytacji elektronicznej zostanie wybrana oferta z 
niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą na etapie ofert złożonych na piśmie, 
zwycięzca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu formularz Oferty 
uwzględniający  wynik licytacji. 

8) Wzór, który oblicza wartość punktową oferty: 
P = [C min / C bad] x 100 
           gdzie: 
P - liczba punktów za cenę  
C min     - najniższa cena ofertowa 
C bad     - cena oferty badanej” 
 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W TOKU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM 
WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH POSTĄPIEŃ: 
Cena wywoławcza: 373 000, 00 zł (brutto).  
Minimalny krok postąpienia: 200, 00 zł (brutto). 

https://zakupy.marketplanet.pl/


 
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.  
Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 
Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę 
korzystniejszą.  
 
INFORMACJE O CZASIE TRWANIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: 
 
1. podstawowy Czas Trwania Licytacji to 20 min, 
2. podstawowy Czas Trwania może zostać wydłużony o dogrywki, 
3. Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania Licytacji 

zostanie złożona nowa oferta. W takim przypadku Licytacja zostanie przedłużona o 
kolejne 5 minut plus sekundy brakujące do pełnej minuty, w której padnie dana oferta, 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU  
W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: 
Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy 
składać do dnia 22.08.2014 r. do godz. 9:00 na adres e-mail (h.biniek@piotrkow.pl) lub 
pisemnie na adres:  
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
Referat Zamówień Publicznych, pok. 317 
Pasaż Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Tryb.  
Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie 
wykonawcom przez zamawiającego na podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu adres e-mail. 
 
TERMIN OTWARCIA ORAZ TERMIN I WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI 
ELEKTRONICZNEJ:  
Termin otwarcia licytacji 02.09.2014 r. godz. 11:00. 
Zamknięcie licytacji elektronicznej następuje w chwili upływu czasu trwania licytacji 
elektronicznej. 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
Do udziału w licytacji elektronicznej zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający warunki, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) tj.: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
- przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: 
spełnia albo nie spełnia, 
- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie niedopuszczeniem  
wykonawcy do udziału w licytacji. 
 Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 
zawartych w ofercie. 
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INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 
1 oraz ust 2 ustawy Pzp -  wg załącznika nr 1; 

 Oświadczenie potwierdzające, iż oferowane przez wykonawcę urządzenia są zgodne 
z warunkami określonymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – 
załącznik nr 2. 

 Wykaz wykonanych dwóch zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, tj.: dwóch dostaw sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości nie 
mniejszej niż 200 000,00 zł każda – wg załącznika nr 3.  

 Dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w załączniku nr 3 zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 

 Wypełniony i przesłany pisemnie lub mailem i elektronicznie Formularz Wykonawcy – 
załącznik 4 do ogłoszenia (Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Referat 
Zamówień Publicznych, pok. 317, Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb., e-
mail: h.biniek@piotrkow.pl)  

 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat  
i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5. 

 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg 
załącznika nr 6. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 22.08.2014r. do godz. 
9:00 w wysokości 9.000,00 zł. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a)pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK 

S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na 
poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – licytacja elektroniczna  
na: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 

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 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. 

4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu 
Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem 
składania ofert, a do wniosku o dopuszczenie do licytacji załączyć kserokopię.  

5. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) 
Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 

 
 

mailto:h.biniek@piotrkow.pl


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
30 dni.  
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
21 dni od daty zawarcia umowy. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY: 
Szczegółowe warunki handlowe z wybranym wykonawcą zawarte są w istotnych 
postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do ogłoszenia. 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ PROWADZONA BĘDZIE LICYTACJA 
ELEKTRONICZNA: 
https://zakupy.marketplanet.pl 

https://zakupy.marketplanet.pl/


 
  Załącznik nr 1  

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 
w trybie licytacji elektronicznej na: 

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oświadczam, że nie 
podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z ww. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia wyklucza się:  
 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sie w okresie 3 
lat przed wszczęciem postępowania; 

1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

1) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

 Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.52.2014 



przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu 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; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, 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; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary; 

10) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

11) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, 
o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali sie w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, 
którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 
2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
oferta; 



3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5)), złożyli 
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba 
ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ó

w) 

  
 
 
 

  
 

 

 



Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE  
dla zamówienia w trybie licytacji elektronicznej  na: 

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 
 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez2:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
 

Oświadczam(y), że: 
     

Oferowane przeze mnie/przez nas urządzenia są zgodne z warunkami określonymi przez 
zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.  
Oświadczam(y) również, że przyjmuję(my) bez zastrzeżeń regulamin licytacji elektronicznej 
oraz istotne postanowienia umowy. 

 
Lp. Pozycja z opisu przedmiotu zamówienia Proponowany 

model 
urządzenia 

Specyfikacja techniczna 
oferowanego urządzenia 

1 Komputer All in One   

2 UPS   

3 Switch 5 portów   

4 Switch 8 portów   
5 Notebook 15’’   

6 Notebook 17’’   

7 Drukarka mono   

8 Drukarka kolor   

9 Urządzenie wielofunkcyjne kolor   

10 Dysk twardy SSD   

11 Mysz   

12 System operacyjny   

13 Pakiet biurowy OEM   

 
 

3. Podpis(y): 

                                                 
2 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.52.2014 



l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
oświadczenia w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

    
 
 

 

 



Załącznik Nr 3 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

dla zamówienia w trybie licytacji elektronicznej  na: 
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 

 

 

1. Zamawiający: 

Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski  

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez3:  

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

wykonawcy(ów) 

1 
 

 
 

 
Oświadczam(y), że: 

wykonałem (wykonaliśmy) co najmniej dwa zamówienia (wykonane w okresie trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia tj. wykonałem/wykonaliśmy dwie dostawy sprzętu komputerowego i 
oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda. 
 

 

NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA  
MIEJSCE DOSTAWY 

CZAS REALIZACJI 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Załączam(y) dokumenty potwierdzające, że usługi wyszczególnione w tabeli zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

                                                 
3 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.52.2014 



3. Podpis(y): 

L.p. 
Miejscowość i 

data 

Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

wykonawcy(ów) 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Załącznik nr 4 
 

 FORMULARZ WYKONAWCY 
dla zamówienia w trybie licytacji elektronicznej  na: 

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 

 

4. Zamawiający: 

Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski  

5. Wykonawca: 

Niniejsza wniosek zostaje złożony przez4:  

Nazwa(y) wykonawcy(ów) 

 

 

 

Miasto:  

Województwo:  

Kod pocztowy:  

Ulica:   

Numer domu:  

KRS:  

REGON:  

NIP:  

Adres WWW:  

Osoba upoważniona 
do reprezentowania: 

 

 
Osoba upoważniona do kontaktów 

Imię:  

Nazwisko:  

Stanowisko:  

Telefon:  

Faks:  

Adres e-mail:  

 

Oświadczam, że dane podane w niniejszym dokumencie są pełne i prawdziwe. 

Zgadzam się na włączenie i przetwarzanie ww. danych przez Marketplanet Otwarty Rynek 
Elektroniczny. 

 
 
Dnia…………………..      ……………………………….. 

[imię i nazwisko] 
Załącznik: Odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej 
 

Oświadczam, że: należę / nie należę
5
 do grupy kapitałowej.  

                                                 
4 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.52.2014 



 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 pkt 2d ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

L.p. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy 
wykonawca 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Podpis(y): 

L.p. 
Miejscowość 

i data 

Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
5
              Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

 



Załącznik Nr 5 

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT ORAZ 
SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 

dla zamówienia w trybie licytacji elektronicznej  na: 
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 

 
 

1. Zamawiający: 

Miasto Piotrków Trybunalski 

Pasaż Karola Rudowskiego 10  

97-300 Piotrków Trybunalski  

 

2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez

6
:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 
Oświadczam(y), że 

nie zalegam(y) z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne. 

 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 

Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.52.2014 

 



Załącznik nr 6   
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

dla zamówienia w trybie licytacji elektronicznej  na: 
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 

 
 

1. Zamawiający: 

Miasto Piotrków Trybunalski 

Pasaż Karola Rudowskiego 10  

97-300 Piotrków Trybunalski  

2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez

7
:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 

Oświadczam(y), że: 
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  spełniam(y) warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

 

3. Podpis(y): 

L.p 
Miejscowość 

i data 

Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                 
7
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.52.2014 


