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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
Dzialaj4c w imieniu Miasta Biatystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok zapraszam do zlo2enia oferl
na wykonanie dostawy, o wartoSci powyZej 3000 zL brutto do kwoty okreSlonej w art. 4 pkt 8,
wyl4czonej ze stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz.907 ze zm.).

l.

Okre6lenie przedmiotu zam6wienia:

zakup licencji systemu informatycznego wspomagaj4cego proces rehutacj i do szk6l
ponadgimnazjalnych, gimnazj6w, szk6l podstawowych, przedszkoli, oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz i4obk6w miejskich, kt6rych organem
prowadz4cym jest Miasto Bialystok wraz z pelnym hostingiem systemu.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi wz6r umowy, stanowi4cy zal4cznik nr
do Ogioszenia.
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2.
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48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatycme

Opis wymagarfl: przedmiot zam6wienia musi byd zrealizowany zgodnie w wymogaml
okredlonymi we wzorze umowy, stanowiqcym zal1cznik nr 1 do Ogloszenia.
Warunki udzialu w postgpowaniu: w celu potwierdzenia spelniania warunku Wykonawca
winien wykaza6, i2 ptzeprowadzil pelny proces elekfonicznej rekutacji do publicznych
jednostek oSwiatowych na rok szkolny 201512016, w co najmniej dw6ch aglomeracjach
o liczbie mieszkafic6w zameldowanych na poby.t staly wigkszej ni? 200 000. Przez

pneprowadzony pelny proces elektronicznej rekrutacji Zamavtiaj4cy rozumie zrealizowane,
b4d2 bgd4ce w trakcie realizacji, zam6wienie lub zam6wienia, w ramach kt6rych
Wykonawca przeprowadzil proces elektronicznej rekrutacj i zakohczony przydzialem
uczni6w do poszczeg6lnych jednostek o3wiatowych na wszystkich wskazanych poziomach
edukacj i: przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, szkoly ponadgimnujalne.
Dokumentem potwierdzaj4cym spelnienie warunku bgdzie dol4czony do oferly wykaz
zam6wieri (zg. z zal4cznikiem nr .3 do ogloszenia o zam6wieniu), z podaniem rodzaju, daty
i odbiorcy uslugi onz z zaL4czeniem dokumentu potwierdzaj qcego jego nalezyt4 re alizacjg.
4. Termin realizacji zam6wienia: od l0 stycznia 2016 r, do 28 lutego 2017 r.
5. Kryteria wyboru: cena - 1007o.
o. Ofeda musi by6 napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobg uporvaZnion4 do
reprezentowania wykonawcy na zewnqlrz.
7.

Oferta winna zawieratl. ceng ofertow4 netto

i

brutto or"az podatek VAT za wykonanie

zam6wienia.
8.

Ofertg nale2y zloLyb

w

siedzibie Zamawiajqcego

w

Urzgdzie Miejskim,

w

Departamencie

Informatyki'uI.S|onimska1,pok'nr30(sekretariat)@
lub przesle6 peeztq
ao aria &9,4*,2015 r. do
godz. l2:00.
9. Osoba do kontaktu z wvkonawcami iest:
{akA . fuk9Q.{
nepartament rnformatyki, t"t. . 18 5.1. 86 9...0.a..W.......
10. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagafi okre5lonych w ogloszeniu o zam6wieniu,
z zastrze2eniem pkt 17
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11. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawc6w do zloZenia wyja6nieri
dotycz4cych oferty, a w przypadku niekompletnodci ofefy w zakresie wymaganych dokument6w,
Zamawiajqcy wezwie do ich uzupelnienia.
12. Zamawiaj4cy poprawi w tredci ofedy oczywiste omylki rachunkowe ipisarskie.
13. Zamalutiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego ofer.ta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi naj kor-zystn iejsz4 ofertg w oparciu o

kryteria wyboru okredlone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrzezenien pkt 16.
14. Oferty innych Wykonawc6w przestajq wiqza( z chwil4 udzielenia zam6wienia Wykonawcy
wybranemu tj. z chwila zawarcia umowy z wybranym Wykonawc4.
15. Zamawiaj4cy powiadomi wykonawc6w o wynikLl postgpowania pisenanie/faksem/drog4
elektroniczn4* i zarniedci powiadomienie na stronie internetowej.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj4cy dopuszcza uniewaznienie postgpowania zar6wno
pned jak i po otwarciu ofed.
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Zalqczniki:
I . llzdr umowy
2. Formularz ofertowy

3. Wykaz zam6wiefi

