
Olsztyn-Kortowo: Dostawa komputerów mobilnych (note booków) wraz z 

oprogramowaniem i wyposa Ŝeniem, lustrzanki cyfrowej z wyposa Ŝeniem oraz 

odbiornika GPS w ramach projektu pt. Opracowanie al ternatywnych metod 

zarządzania rybołówstwem drapie Ŝnych ryb jeziorowych polegaj ących na 

zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodz ącego z intensywnego 

chowu w obiegach recyrkulacyjnych realizowanego w r amach Programu 

Operacyjnego Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych 

obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724 -OR1400001_09_11) 

Numer ogłoszenia: 149428 - 2012; data zamieszczenia : 10.05.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 53164 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 

Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa komputerów mobilnych (notebooków) wraz z 

oprogramowaniem i wyposaŜeniem, lustrzanki cyfrowej z wyposaŜeniem oraz odbiornika GPS w ramach projektu pt. 

Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieŜnych ryb jeziorowych polegających na 

zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych 

obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001_09_11). 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa trzech komputerów 

mobilnych (notebooków) w róŜnych konfiguracjach wraz z oprogramowaniem i wyposaŜeniem, jednego dysku 

twardego zewnętrznego o pojemności minimum 500 GB, czterech pamięci zewnętrznych (pendrive) o pojemności 

minimum 8 GB, jednej lustrzanki cyfrowej z wyposaŜeniem oraz jednego odbiornika GPS w ramach projektu pt. 

Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieŜnych ryb jeziorowych polegających na 

zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych 

obszarów rybackich 2007-2013 (Umowa nr 00004-61724-OR1400001_09_11). Szczegółowe określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte jest w dokumencie Formularz cenowy _ zestawienie wymaganych parametrów, który jest 

Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wszystkie wyspecyfikowane parametry podane przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 

do SIWZ, naleŜy traktować jako wskazanie wymaganego poziomu technicznego i eksploatacyjnego zamawianego 

sprzętu. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub 
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wskazania parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta, Zamawiający zgodnie z 

treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych o 

parametrach równych bądź lepszych od wyspecyfikowanych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.41.00-9, 30.23.46.00-4, 48.30.00.00-1, 38.65.10.00-3, 

38.65.11.00-4, 38.65.31.10-1, 38.11.21.00-4. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 

projekt/program: Projekt pt.: Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieŜnych ryb 

jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w 

obiegach recyrkulacyjnych. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych 

środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Umowa nr 00004-61724-OR1400001_09_11).. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  14.03.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 1626,02 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  1992,60 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 1992,60 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 1992,60 

Waluta:  PLN. 

Część NR: 3   Nazwa:  Dostawa odbiornika GPS z pamięcią wbudowaną minimum 850 MB, aparatem cyfrowym, 

mapą bazową, kompasem elektronicznym, wysokościomierzem barometrycznym, mapy Polski na CD w 

skali minimum 1:50 000 z zarysem brzegów wód śródlądowych - 1 komplet.
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