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Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące
w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo-księgowym, ewidencji
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Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.euInformacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: 80-233
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 583471463
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: +48 583472913

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.pg.gda.pl/
Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) http://www.dzp.pg.gda.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny:proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny:proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące
w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo-księgowym, ewidencji
majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inny: (proszę określić)
Wyższa Uczelnia Publiczna

I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)

I.4) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie

(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A.)
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego - eKwestura
wspomagającego procesy gospodarcze występujące w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach:
finansowo-księgowym, ewidencji majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

   (a) Roboty budowlane    (b) Dostawy    (c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą/podmiot
zamawiający

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usług: nr 7
(Zob. kategorie usług w załączniku
C1)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Politechnika Gdańska
Centrum Usług Informatycznych
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Kod NUTS
PL633

II.1.3) Umowy ramowe
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
albo (jeżeli dotyczy)liczba maksymalna   uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: albo w miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: 
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Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące
w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo-księgowym, ewidencji
majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11albo  Zakres: między  i Waluta: 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:  (jeżeli jest znany) :



5/ 22 ENOTICES_renskowr 24/11/2011- ID:2011-163839 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące
w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo-księgowym, ewidencji
majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze finansowo-
księgowym (F-K) obejmującym:
1.1. Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy Zamawiającego w zakresie:
1.1.1. Księgowości
1.1.2. Ewidencji i rozliczania delegacji
1.1.3. Ewidencji i rozliczania płatności (kasa i bank)
1.1.4. Rejestrów VAT
1.1.5. Ewidencji i rozliczania faktur zakupu
1.1.6. Ewidencji i rozliczania rozrachunków
1.1.7. Centralnej kartoteki kontrahentów
1.2. Wdrożenie oprogramowania systemu
1.3. Dostawę licencji oprogramowania narzędziowego i systemowego niezbędnego do wdrożenia i funkcjonowania
systemu eKwestura (bazy danych, warstwa pośrednia, itp.)
1.4. Wsparcie po wdrożeniu w/w oprogramowania przez okres 3 lat od zakończenia pierwszego miesiąca pracy,
potwierdzonego protokołem odbioru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 48440000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

tak nie

jeżeli tak, Oferty można składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole)
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, if applicable)
1. Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze finansowo-
księgowym (F-K) obejmującym:
1.1. Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy Zamawiającego w zakresie:
1.1.1. Księgowości
1.1.2. Ewidencji i rozliczania delegacji
1.1.3. Ewidencji i rozliczania płatności (kasa i bank)
1.1.4. Rejestrów VAT
1.1.5. Ewidencji i rozliczania faktur zakupu
1.1.6. Ewidencji i rozliczania rozrachunków
1.1.7. Centralnej kartoteki kontrahentów
1.2. Wdrożenie oprogramowania systemu
1.3. Dostawę licencji oprogramowania narzędziowego i systemowego niezbędnego do wdrożenia i funkcjonowania
systemu eKwestura (bazy danych, warstwa pośrednia, itp.)
1.4. Wsparcie po wdrożeniu w/w oprogramowania przez okres 3 lat od zakończenia pierwszego miesiąca pracy,
potwierdzonego protokołem odbioru.

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):   2500000.00

Waluta:    PLN

albo   Zakres: między  i  Waluta:   

II.2.2) Informacje o opcjach   (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak,   Proszę podać opis takich opcji:
Skorzystanie z prawa opcji uwarunkowane opublikowaniem wytycznych w zakresie gospodarki finansowej uczelni
publicznych, o których mowa w Art. 105 znowelizowanej Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw determinujących sposób zarządzania uczelnią.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prawa opcji na dostawę, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu
zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze ewidencji majątku obejmującym:
2.1.Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy Zamawiającego w zakresie ewidencji majątku
2.2.Wdrożenie oprogramowania systemu
2.3.Wsparcie po wdrożeniu w/w oprogramowania przez okres 3 lat od zakończenie pierwszego miesiąca pracy.
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3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prawa opcji na dostawę, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu
zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze logistyka obejmującym:
3.1.Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy Zamawiającego w zakresie:
3.1.1. Ewidencji i obsługę zapotrzebowań
3.1.2. Zarządzania umowami zakupu
3.1.3.Ewidencji i obsługę procesów zamówień zakupu
3.1.4.Ewidencji i obsługę procesów sprzedaży
3.1.5.Zarządzania Kartotekami Artykułów
3.1.6.Zarządzania Magazynami
3.2.Wdrożenie oprogramowania systemu
3.3. Wsparcie po wdrożeniu w/w oprogramowania przez okres 3 lat od zakończenie pierwszego miesiąca pracy.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prawa opcji na dostawę, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu
zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze kontrolingu obejmującym:
4.1.Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy Zamawiającego w zakresie:
4.1.1.Ewidencji i obsługa procesów zarządzania projektami
4.1.2.Ewidencji i obsługa procesów Planowania
4.1.3.Ewidencji i obsługa procesów budżetowania
4.1.4.Raportowania ze wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w systemie
4.2. Wdrożenie oprogramowania systemu
4.3. Wsparcie po wdrożeniu w/w oprogramowania przez okres 3 lat od zakończenie pierwszego miesiąca pracy.

(jeżeli jest znany)  Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach:   48 albo   w dniach:  (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach  (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak nie

Liczba możliwych wznowień:   (jeżeli jest znany)  albo  Zakres: między  i  

(jeżeli jest znany)    W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach:  albo   w dniach:  (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:   48 albo   w dniach:  (od udzielenia zamówienia)

albo  
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)
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informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące
w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo-księgowym, ewidencji
majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje   (jeżeli dotyczy)
1. Na postępowanie należy wnieść wadium w wysokości:
75000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Bank Millennium S.A.
64 1160 2202 0000 0001 8607 3782
z dopiskiem: „Wadium do przetargu na System eKwestura”
wg SIWZ-ZP/440/025/U/11
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert, tj. do dnia 04.01.2011 r. do godz. 11:00. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących
Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych uczelni. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty
otrzymania faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie  
(jeżeli dotyczy)
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 2 SIWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę,
2) warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V pkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp.
4) dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
5) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawców,
6) dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza,
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców,
8) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.

III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject   (jeżeli dotyczy)

jeżeli tak,   Opis szczególnych warunków

III.2) Warunki udziału
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informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące
w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo-księgowym, ewidencji
majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie
specjalnych uprawnień;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu wraz z dostawą oprogramowania potwierdzone referencjami w
zakresie finansów, zarządzania majątkiem, logistyki, kontrolingu w jednostce sektora finansów publicznych (w
rozumieniu Ustawy o finansach publicznych) dla minimum 100 użytkowników i wartości brutto minimum 1 milion
złotych każda.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj. zespołem osób w skład, którego wchodzą:
a.Kierownik projektu – wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, posiadający certyfikat w zakresie
zarządzania projektami na poziomie, co najmniej PRINCE2 Practitioner lub PMP Practitioner, lub IPMA level
C, a także minimum 7 letnie doświadczenie w zakresie kierowania wdrożeniami zintegrowanych systemów
informatycznych klasy ERP ( w tym minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie oferowanego systemu), przy
czym w tym okresie osoba ta powinna zakończyć odbiorem realizację, co najmniej 2 projektów wdrożenia
zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, o wartości netto minimum 1 mln złotych.
b.Konsultanci Wiodący – wykształcenie wyższe, minimum 1 (jedna) osoba przypadająca na każdy niżej
wymieniony obszar funkcjonalny:
•Finanse i księgowość – wykształcenie kierunkowe ekonomiczne lub pokrewne
•Ewidencja majątku – wykształcenie kierunkowe lub kursy
•Logistyka (gospodarka magazynowa, sprzedaż i zakupy) –wykształcenie kierunkowe ekonomiczne
•Kontroling – wykształcenie w zakresie finansów, ekonomii lub kontrolingu.
oraz posiadająca
•minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych oraz doświadczenie w realizacji,
co najmniej 3 odrębnych projektów wdrożenia systemu (w tym minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie
oferowanego systemu)
c.Konsultant techniczny - posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT ( w tym minimum
roczne w zakresie ofertowanego systemu), w tym pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za obszar technologiczny,
w co najmniej 2 projektach informatycznych wdrożeń systemów ERP, oraz posiadający kompetencje w zakresie
obsługi technicznej systemów informatycznych.
Minimalna ilość osób wymagana przez Zamawiającego: jeden kierownik projektu oraz czterech konsultantów
wiodących o kompetencjach pokrywających, jako zespół wszystkie obszary funkcjonalne systemu (Finanse-
księgowość, Ewidencja majątku, Logistyka i Kontroling) oraz jeden konsultant techniczny. Razem minimum 6 osób.
Osoby spełniające wymagania do realizacji projektu powinny być ujęte w formularzach zgodnych z załącznikiem
nr 7 do SIWZ i dołączonych do oferty.
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże średni roczny przychód netto z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres, nie mniejszy niż 2
miliony złotych.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
Pzp.
3.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.
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4.Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.
5.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w pkt. III.2.1) pkt.I, zostaną wykluczeni z
niniejszego postępowania.
II. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.
III.2.1) pkt. I należy złożyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
2)wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania, i odbiorców (załącznik nr 6 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
3)część sprawozdań finansowych w postaci rachunków zysków i strat za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności był krótszy, to za ten okres. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, do rachunków zysków i strat należy dołączyć opinie
biegłego rewidenta dotyczące tych części sprawozdania finansowego.
4)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr
7 do SIWZ).
5)jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. III.2.1) pkt 1 ppkt. 2 , 3 i 4 polega na
zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest dostarczyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp należy złożyć:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
2)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 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. 2.1 tego
rozdziału,
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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,
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 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,
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp
– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy
Pzp– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument należy złożyć
wyłącznie w przypadku składania oferty przez podmiot zbiorowy.
3.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 2:
1)ppkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)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,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) ppkt. 5 – 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 Ustawy Pzp.
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4.Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. b, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 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, z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w pkt. 4.
6.Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca
ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób.
7.Informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1)oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. III.2.1) (WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, UST.
2) powinny być złożone przez każdego Wykonawcę,
2)warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. III.2.1) (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA, ust.1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą spełniać łącznie,
3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp.
4)dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
5)dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawców,
6)dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza,
7)jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców,
8)podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
8.Zamawiający zaleca, aby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w celu wskazania osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, złożyły Zamawiającemu aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

część sprawozdań finansowych w postaci rachunków
zysków i strat za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności był krótszy, to za ten okres.
Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, do rachunków zysków i strat należy
dołączyć opinie biegłego rewidenta dotyczące tych
części sprawozdania finansowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże średni roczny przychód netto
z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres,
nie mniejszy niż 2 miliony złotych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
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majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych   (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej



13/ 22 ENOTICES_renskowr 24/11/2011- ID:2011-163839 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące
w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo-księgowym, ewidencji
majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
tak nie

jeżeli tak,Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi

tak nie
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Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani
(w stosownych przypadkach w ramach niektórych
rodzajów procedur negocjacyjnych)

tak nie

jeżeli tak,   należy podać nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3
Informacje dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców  

albo Przewidywana minimalna liczba  i  , jeżeli dotyczy,  liczba maksymalna  

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert

tak nie

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest
możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Cena 30 6. _____ _____
2. Zakres funkcjonalny systemu i
raportowanie

50 7. _____ _____

3. Udział w integracji z eksploatowanymi
aplikacjami

20 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą   (jeżeli dotyczy)
ZP/440/025/D/11

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie

jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  z dnia    (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje   (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych   (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)      (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:   (dd/mm/rrrr)    Godzina:  

Dokumenty odpłatne
tak nie

jeżeli tak,   Podać cenę   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):  

Waluta:  

Warunki i sposób płatności:
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 04/01/2012  (dd/mm/rrrr)    Godzina:  11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom   (jeżeli
jest znany) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:   (dd/mm/rrrr)    

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą   (procedura otwarta)
Do:    (dd/mm/rrrr)    
albo   Okres w miesiącach:  albo   w dniach:   60   (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2012  (dd/mm/rrrr)    Godzina:  11:30
Miejscowość   (jeżeli dotyczy):  Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/1280-233 Gdańsk –
Wrzeszcz pok. 265, II piętro w Gmachu Głównym
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert   (jeżeli dotyczy)

tak nie



17/ 22 ENOTICES_renskowr 24/11/2011- ID:2011-163839 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące
w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo-księgowym, ewidencji
majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia   (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak,

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak nie

jeżeli tak,

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

VI.3) Informacje dodatkowe   (jeżeli dotyczy)
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie podstawowe
• obszar Finansowo- księgowy – do 6 miesięcy
Zamówienie opcjonalne
• obszar Ewidencji majątku – do 3 miesiące
• obszar Logistyki – do 4 miesiące
• obszar Kontrolingu – do 5 miesiące
Czas realizacji w zakresie wsparcia po wdrożeniu liczony od odbioru końcowego danego obszaru wynosi :
• obszar Finansowo- księgowy – 36 miesięcy
• obszar Ewidencji majątku – 36 miesięcy
• obszar Logistyki – 35 miesięcy
• obszar Kontrolingu – 30 miesięcy
TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony
ADRES STRONY, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl
Opis sposobu przygotowania oferty:
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
napisana trwałą i czytelną techniką.
3.Dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Wymóg
ten nie dotyczy dostarczanych dokumentacji technicznych potwierdzających spełnienie wymogów opisanych w
specyfikacji technicznej SIWZ. Dokumentacja ta może być dostarczana w języku angielskim.
4.Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
5.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki. Na postępowanie
Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami.
7.Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty oraz dokonane w niej poprawki były parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. Powinny być również parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę wszystkie
poprawki dokonane w niej przez Wykonawcę.
8.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej.
9.Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,
za wyjątkiem pełnomocnictw, które muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych Wykonawców winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tych
Wykonawców.
11.Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. W przypadku podpisania oferty lub innych
dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewykazaną we
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właściwym rejestrze, jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub niewykazaną w zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
12.Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i wskazywać w szczególności: postępowanie o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika, zakres jego umocowania.
13.Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia przez
osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej Wykonawcy.
14.Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką.
Uwaga :
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w SIWZ jest
mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
15.Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób,
by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców
występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.
16.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu ofertowym, jak i w innych
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane
dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika.
17.Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich
dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane.
18.W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert,
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ.
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) „ i załączone,
jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.
20.Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta
zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.
21.Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.
22.W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy
odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).
23.Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach (kopertach), w
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Opakowanie powinno być zaadresowane:
PRZETARG NA SYSTEM EKWESTURA – wg ZP/440/025/U/11
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04 stycznia 2011 r. GODZ. 11:30
24.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
25.Załączniki do formularza oferty należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w tych załącznikach.
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
1Formularz oferty - sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami 1a, 1b, 1c, 1d
2Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 2 do SIWZ
3Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 3
do SIWZ
4Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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
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6Aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne lub zaświadczenie, 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
7Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 Ustawy -
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
8Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 9 Ustawy -
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
9Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu
Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających
ofertę wspólną. Pełnomocnictwo może być składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
10Formularz rzeczowo-cenowy – sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ
11Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania, i odbiorców (załącznik nr 6 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
12Część sprawozdań finansowych w postaci rachunków zysków i strat za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności był krótszy, to za ten okres. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, do rachunków zysków i strat należy dołączyć opinie
biegłego rewidenta dotyczące tych części sprawozdania finansowego.
13Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony
wg załącznika nr 7 do SIWZ
14 Próbka z prezentacji systemu w postaci zapisu na nośniku cyfrowym na potwierdzenie spełnienia wymagań
określonych w rozdziale III p.2.1

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Państwo: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Państwo: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Państwo: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2011  (dd/mm/rrrr)
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
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Załącznik B (1)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr      Nazwa  

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

3) Wielkość lub zakres

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):  

Waluta:   

albo   Zakres: między  i  Waluta:   

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia   (jeżeli
dotyczy)

Okres w miesiącach:  albo   w dniach:  (od udzielenia zamówienia)

albo  
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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