
Ogłoszenie nr 510546409-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Gmina Białobrzegi: Zakup przenośnego sprzętu komputerowego w celu przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu COVID-19 - przygotowanie możliwości pracy zdalnej dla wszystkich

biurowych pracowników.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Białobrzegi, Krajowy numer identyfikacyjny 53602500000000, ul. Białobrzegi  4, 37-
114  Białobrzegi, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 2245220, 2245227, e-mail
urzad@bial.regiony.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup przenośnego sprzętu komputerowego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu COVID-
19 - przygotowanie możliwości pracy zdalnej dla wszystkich biurowych pracowników.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ADG.271.1.43.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: • Laptop Lenovo V15 -8 sztuk • Myszka
bezprzewodowa Logitech M190 - 8 sztuk • Pakiet Licencji Microsoft Office Standard

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30237410-6, 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA



III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23226 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KAWICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: UL. PRZEMYSŁOWA 15 
Kod pocztowy: 37-100 
Miejscowość: ŁAŃCUT 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23226 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23226 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23226 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. - nie dotyczy -
 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Zastosowano zwolnienie wynikające z art. 6a. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
2020.1842 z późn. zm.) z uwagi na spełnienie przesłanek z przedmiotowego przepisu.
Zamówienia udzielono na podstawie art. 6a ust. 1, w związku z art.3 ust. 1 i art. 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.1842 z późn. zm.) oraz §22 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2132), w celu
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu COVID-19 - przygotowanie możliwości pracy zdalnej
dla wszystkich biurowych pracowników z uwagi na specyfikę pomieszczeń i budynku
Urzędu. Konieczność zapewnienia możliwości pracy zdalnej wynika z aktualnego i
prognozowanego stanu epidemii oraz ryzyka niekontrolowanego rozprzestrzeniania się
wirusa, również z uwagi na kontakt z klientem zewnętrznym . Aby zapewnić możliwość
pracy zdalnej dla pracowników konieczne jest doposażenie Urzędu w dodatkowy przenośny
sprzęt komputerowy – 8 laptopów wraz z pakietem office i myszką bezprzewodową.


