Puck, 14.10.2011 r.
Numer sprawy: OA-3310/2/3/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wykonanie sieci
strukturalnej obejmującej sieć komputerową, dedykowaną sieć elektryczną i sieć
telefoniczną w budynku przy ul. Orzeszkowej 7 w Pucku.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
Adres zamawiającego: ul. Wejherowska 43a
Kod Miejscowość: 84-100 Puck
Telefon: +48 58673 24 73
Faks: +48 58673 24 73 wew. 13
Adres strony internetowej: http://pup.puck.pl
Adres poczty elektronicznej: gdpu@praca.gov.pl
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
Dokumentację przetargową można pobrać ze strony: http:// pup.puck.pl
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http:// pup.puck.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio
w siedzibie zamawiającego (84-100 Puck, ul. Wejherowska 43a). Na wniosek Wykonawcy
Zamawiający prześle Specyfikację. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie sieci strukturalnej obejmującej sieć komputerową, dedykowaną sieć
elektryczną i sieć telefoniczną w budynku przy ul. Orzeszkowej 7 w Pucku.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu okablowania strukturalnego obejmującego
dedykowaną sieć elektryczną gwarantowaną oraz sieć LAN kategorii 6A wraz z wyposażeniem
w urządzenia aktywne i pasywne w budynku przy ul. Orzeszkowej 7 w Pucku. Sieć elektryczna
i sieć LAN (sieć komputerowa i sieć telefoniczna) są sieciami zbieżnymi. Sieć LAN należy
wykonać na podstawie projektu dedykowanej sieci elektrycznej uwzględniając doprowadzenie
gniazd LAN w te same miejsca co gniazda elektryczne.
1. Sieć komputerowa LAN
1) Okablowanie - Całość budynku powinna zostać wyposażona w okablowanie strukturalne
w oparciu o kabel SF/UTP dawniej STP spełniający wymagania klasy EA kategorii 6A
zgodnie z normą ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2009, EN 50174-1, EN 50174-2
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zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (tutaj kategoria
6A) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako „ Channel” i „Permanent Link”
rozumianych zgodnie z definicją w/w norm.
Sieć strukturalna powinna umożliwiać transmisję danych z szybkością 1000 Mbps (1 Gb/s)
z podziałem na okablowanie pionowe i poziome integrujące wszystkie zainstalowane na
serwerach plików systemy teleinformatyczne włącznie z siecią telefoniczną oraz
dedykowaną siecią energetyczną do zasilania wszystkich urządzeń w lokalnej sieci
komputerowej.
W celu ułatwienia zarządzania kable łączące serwery i urządzenia z szafą krosowniczą
powinny być w innym kolorze niż pozostałe lub odpowiednio oznakowane.
Sieć komputerowa musi być zorganizowana w taki sposób, by tworzyła dwie sieci –
podstawową (40 portów LAN) i alternatywną (35 portów LAN).
Kable należy poprowadzić w kanałach kablowych PCV przystosowanych do wymogów
technicznych stosowanych w sieci LAN kategorii 6A i z założeniem 30 % rezerwy
pojemności.
2) Gniazda LAN (75 sztuk komputerowych + 15 gniazd telefonii IP)- Moduł gniazda
abonenckiego powinien być ekranowany i spełniać wymagania kategorii 6 lub wyższej
zgodnie z normą PN 4-0966105-2.
3) Panel krosowy (48 portów RJ45 - 3 sztuki i 24 porty RJ45 - 1 sztuka)- Panele krosowe
modularne ekranowane kat.6 w standardzie 19” o wysokości 1U lub 0,5U
24 portowe RJ45 (1 sztuka) oraz 48 portowy RJ45 (3 sztuki) powinny spełniać wymagania
normy PN 0-1711544-3 i standardy branżowe ISO 60603-7.
4) Switche (48 portów RJ 45 - 3 sztuki i 24 portowy RJ 45 - 1 sztuka) Trzy przełączniki
powinny posiadać 48 Gigabitowych portów RJ45 klasy Ethernet. Powinny być zarządzalne
przez przeglądarkę internetową. Drugi typ przełącznika powinien posiadać 24 Gigabitowe
porty RJ45 klasy Ethernet. Powinien być zarządzany przez przeglądarkę internetową.
Całość użytych materiałów i komponentów powinna być potwierdzona odpowiednimi
certyfikatami gwarantującymi spełnienie wymienionych powyżej norm.
2. Dedykowana i gwarantowana sieć elektryczna (48 podwójnych gniazd)
Sieć zasilająca infrastrukturę teleinformatyczną musi być wykonana w postaci wydzielonej
instalacji elektrycznej (w oparciu o załączony projekt). Moc przewidziana na standardowe
pojedyncze gniazdo zasilania komputera PC w pomieszczeniach codziennej obsługi klientów
powinna wynosić nie mniej niż 350 W a dla drukarki laserowej ok. 1 KW. Wszystkie elementy
związane z systemem zasilania dedykowanego powinny być starannie oznakowane zgodnie z
obowiązującymi normami. Sieć powinna zostać poprowadzona w kanałach kablowych zgodnie
z odpowiednimi normami z założeniem 30 % rezerwy pojemności.
Całość sieci komputerowej musi zostać udokumentowana i opomiarowana w celu
potwierdzenia zachowania odpowiednich parametrów technicznych norm (Norma PN-IEC
60364-6-61 dla instalacji elektrycznych oraz EIA/TIA kategorii 6A „Channel” i „Permanent
link” dla sieci strukturalnych oraz PN-EN50346:2004 + A1:2008).
3. Kanały kablowe- muszą umożliwiać zwiększenie pojemności minimum 30 % zapasu
pojemności. Gwarancją materiału PCV użytego do wykonania systemu jest znak CE
w oparciu o normę EN 50085 1. Muszą także spełniać normy stosowane w okablowaniu
strukturalnym kategorii 6A.
4. Szafa krosownicza rozmiar wysokość 2040 mm, szerokość 600 mm, głębokość 800 mm.
Szafa ma być przeniesiona z obecnej lokalizacji Zamawiającego w Pucku przy ul.
Wejherowskiej 43a do nowej lokalizacji w Pucku przy ul. Orzeszkowej 7. Przeniesienie szafy
krosowniczej obejmuje transport szafy wraz z załadunkiem i wyładunkiem oraz montaż
instalowanych w niej urządzeń aktywnych i pasywnych oraz test połączenia zainstalowanych w
niej urządzeń z infrastrukturą sieci LAN.
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5. Tunel VPN- powinien być wykonany w standardzie umożliwiającym szyfrowanie. Kanał
musi umożliwiać komunikację na zasadzie routingu między dwoma odrębnymi sieciami LAN
(router-router). Budowa kanału obejmuje także koszt urządzeń (szczegóły w załączniku nr 1 do
SIWZ) .
6. UPS podtrzymujący napięcie w dedykowanej i gwarantowanej sieci elektrycznej
przeznaczonej do zasilania urządzeń w lokalnej sieci komputerowej LAN (szczegóły
w załączniku nr 1 do SIWZ).
7. Na wykonaną sieć strukturalną wykonawca musi udzielić 36 miesięcznej gwarancji oraz co
najmniej 24 miesięcznej gwarancji producenta na urządzenia.
8. Całość prac powinna zostać zakończona sporządzeniem dokumentacji powykonawczej
zawierającej pomiary parametrów zbudowanej sieci okablowania oraz ewentualne uwagi.
9. Zamówienie nie obejmuje następujących zagadnień ujętych w dokumentacji projektowej
opisanej w pkt 12 :
1) Instalacji rozdzielni głównej,
2) Instalacji rozdzielni piętrowej,
3) Zasilania urządzeń technologicznych (np.: kotłowni),
4) Instalacji oświetlenia podstawowego,
5) Instalacji oświetlenia awaryjnego,
6) Instalacji wtykowych instalacji ogólnej nie stanowiących części dedykowanej sieci
elektrycznej-gwarantowanej,
7) Instalacji głównego wyłącznika prądu,
8) Instalacji sygnalizacji alarmu włamania i napadu (SAWiN).
10. Zakres prac realizować należy zgodnie ze SIWZ, Projektem oraz Specyfikacją techniczną.
W skład dokumentacji przetargowej wchodzą również Przedmiary robót, które mają jedynie
charakter pomocniczy, załączenie ich do SIWZ ma na celu ułatwienie sporządzenia oferty przez
Wykonawcę. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają zobrazować skalę usługi i pomóc
wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarom robót należy
przypisać charakter dokumentów pomocniczych. Prace powinny być zrealizowane przy użyciu
materiałów i urządzeń odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwem
Instytutu Techniki Budowlanej, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją
zadania, wynikających wprost z dokumentacji projektowych, jak również koszty: wszelkich
prac przygotowawczych, porządkowych, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wynagrodzenie
Wykonawcy posiada charakter ryczałtowy.
Uwaga ! Od wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych
prac.
11. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego
zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju
i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje
przedmiotowe zamówienie sam.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu
umowę zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części zamówienia, którą zamierza
powierzyć mu do wykonania.
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12. Kody CPV:
32410000-0 – Lokalna sieć komputerowa
32421000-0 – Okablowanie sieciowe
32422000-7 – Elementy składowe sieci
45314200-3 – Instalowanie infrastruktury kablowej
45314310-7 – Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
72710000-0 – Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
zgodnie z projektem remontu instalacji elektrycznych, instalacje elektryczne zewnętrzne
opracowanym w maju 2011 r. przez zespół Z. Szymański, M. Florianowicz, A. Poniecki.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od podpisania umowy.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Udokumentują to poprzez wyspecyfikowanie usług instalacyjnych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Warunek dotyczy zrealizowania co najmniej trzech usług, wykonanych w okresie jw.,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia. Każda z usług musi być wykonana na kwotę co najmniej 25 tys. PLN brutto.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Udokumentują to poprzez wykazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności. Warunek dotyczy udziału w zamówieniu przynajmniej
1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty
należy dołączyć oświadczenie oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna
posiadanie opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. złotych.
2. 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 wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. Nr 2 do SIWZ),
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (zał. Nr 3do SIWZ),
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zał. Nr 4 do SIWZ),
4) Wzór umowy (zał. Nr 5 do SIWZ),
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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 przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w ust 1 pkt 3)
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
1) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, do oferty
należy dołączyć wykaz co najmniej 3 usług w zakresie instalacji sieci strukturalnej
o wartości minimum 25 tys. zł (zał. Nr 6 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli wykonawca krócej prowadzi
działalność to w tym czasie.
2) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty
należy dołączyć wykaz osób oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji
przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ). Warunek dotyczy udziału w zamówieniu
przynajmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
3) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek odpowiedniej sytuacji ekonomicznej
i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą Polisę a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
nie mniejszą niż 50 tys. zł
4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
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1) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym ust 4
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż
w terminach określonych w niniejszym ust 4.
5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wspólna
złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym
postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin,
na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.
3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty wymienione w ustępach:
a) 1 pkt 2 i 3, dla każdego partnera z osobna,
b) 2 pkt 1, dla każdego partnera z osobna,
c) pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w ust 3 pkt 1 i 2
polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych
podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w ust 2 pkt 1 dotyczących
każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia.
2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust 6 pkt 1, kopie dokumentów dotyczących
każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te
podmioty.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
5) Dokumenty złożone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
których mowa w specyfikacji zamawiającego.
8) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
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9) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego.
10) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących
mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia
z postępowania.
7. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza
w wybrany przez siebie sposób.
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które
w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.
Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez
składającego ofertę.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
kryterium „Cena oferty brutto” o wadze 100%.
2. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
3. Oferty oceniane będą w systemie punktowym przy zastosowaniu wzoru:

cena najniższej oferty brutto
Liczba punktów = ------------------------------------ x 100
cena badanej oferty brutto

4. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 24.10.2011 r. do godz., 10:00 w siedzibie zamawiającego
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XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 24.10.2011 r., o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck
Pokój nr 4
XIII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy.
XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz
z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy.
XVI.
Informacje
o
przewidywanym
wyborze
najkorzystniejszej
oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której
będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy.
XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr ogłoszenia: 335920-2011
Data zamieszczenia 14.10.2011 r.

PODPISANO:
Dyrektor
Zygmunt Orzeł
_______________________
Kierownik Zamawiającego
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