
  
 
 
 
” 
 

 

 
 
 
 
Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 
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OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  --  ddoossttaawwyy  

 
na  

”Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 
drukarek – zamówienie uzupełniające” 

 
 
Numer ogłoszenia: 70972– 2014 umieszczonego dnia 04.03.2014 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych i drukarek wraz z zainstalowanym 
oprogramowaniem - zamówienie uzupełniające w ramach zadania Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milanówek na podstawie Umowy Nr 
272/307/INF/13 z dnia 10.10.2013 r. zawartej w ramach projektu Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa 
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. Zakres zamówienia uzupełniającego 
obejmuję dostawę 5 zestawów komputerowych i drukarek wraz z zainstalowanym 
oprogramowaniem, w tym: 5 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem, 5 szt. monitorów, 5 
szt. drukarek, 5 szt. UPS oraz 5 szt. listw zasilających. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu licencji na dostarczone oprogramowanie najpóźniej do dnia 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt, 
nieużywany, wyprodukowany w okresie ostatnich 6 miesięcy o parametrach określonych 
przez Zamawiającego oraz wolny od wad. Zestawienie parametrów technicznych sprzętu oraz 
opis sprzętu stanowi - Załącznik nr 1. 
 
CPV    30 23 21 10-8 Drukarki laserowe 
           30 21 33 00-8 Komputer biurowy 
           30 23 13 00-0 Monitor LCD 
 30 23 72 80-5 Akcesoria zasilające 
 30 23 74 10-6 Myszka komputerowa 
 30 23 74 60-1 Klawiatury komputerowe 
 48 00 00 00-8 Pakiety oprogramowania i systemy  informatyczne 
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Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki 
 
Data udzielenia zamówienia : 19.02.2014 roku  
 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
 
Liczba odrzuconych ofert: 0 
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

 
 

EUROKERG Sp. z o.o. 
ul. Malborska 15 lok. 13 

03-286 Warszawa 
 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17.765,00zł. 
 
 
 
Cena wybranej oferty: 21.844,93 zł 
 
Oferta z najniższą ceną:   21.844,93 zł / oferta z najwyższą ceną: 21.844,93 zł 
 

 
ZAŁĄCZNIK I 

 
 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 
 
 

1. Podstawa prawna 
 
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych. 
 

 
2. Uzasadnienie wyboru trybu 

 
Zamówienie zostało udzielone zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w przypadku 
udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości 
zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy 
powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych,  
co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone  
w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne  
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z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu  
nr 327230-2013 z dnia 13.08.2013 oraz w SIWZ na Dostawę zestawów komputerowych  
i drukarek wraz z zainstalowanym oprogramowaniem przewidział możliwość udzielenia 
zamówień uzupełniających. Zakres dostawy objęty zamówieniem uzupełniającym polega na 
rozszerzeniu zamówienia, a zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające zostało udzielone dotychczasowemu 
Wykonawcy dostawy, a jego wartość mieści się w 5% wartości zamówienia podstawowego. 
Sprzęt komputerowy objęty zamówieniem uzupełniającym posiada parametry techniczne 
takie same jak sprzęt dostarczony w podstawowym zamówieniu. Sprzęt komputerowy został 
zakupiony na potrzeby realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców Gminy Milanówek współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo 
informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion. Zamawiający korzystając z możliwości zakupu sprzętu 
u tego samego dostawcy zapewnił aby wszystkie osoby objęte projektem otrzymały takie 
same zestawy komputerowe o tych samych parametrach.  
Zamawiający w ten sposób zapewnił równe traktowanie wszystkich mieszkańców 
uczestniczących w projekcie. 

                                                                         
 
 

 
          Burmistrz Miasta Milanówka 

            z up. Zastępca Burmistrza Miasta 
          /-/ 

          Michał Stępień 
 


