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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41490-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Monitory ekranowe
2016/S 026-041490
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, jw., Osoba do kontaktów: Katarzyna Urbaś, Warszawa
02-086, POLSKA. Tel.: +48 226082273. Faks: +48 226082624. E-mail: przetargi@bn.org.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.12.2015, 2015/S 250-457138)

Przedmiot zamówienia:
CPV:30231300, 32420000, 51610000, 39151100, 48822000, 30213100, 32422000, 48219000, 48000000, 32343000,
32342300, 32342420, 72212000, 72000000
Monitory ekranowe
Urządzenia sieciowe
Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
Stojaki
Serwery komputerowe
Komputery przenośne
Elementy składowe sieci
Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wzmacniacze
Mikrofony i zestawy głośnikowe
Studyjne konsole mikserskie
Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Zamiast:
VI.3) Informacje dodatkowe:
7.
3) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany sprzęt
spełnia wymagania Energy Star, dla: urządzeń: monitory LCD, player multimedialny komputer, serwer komputer,
przełącznik sieciowy, punkt dostępowy Wi-Fi, komputery przenośne. Obok samego zaświadczenia, za takie
zaświadczenie zostanie uznany wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov
zawierający informację o umieszczeniu oferowanego modelu sprzętu w bazie danych prowadzonej przez Komisję
Europejską. Wydruk ze strony internetowej winien potwierdzać, że oferowane urządzenia znajdowały się w tej bazie
przed upływem terminu składania ofert.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
5.
7) oferowany sprzęt musi spełniać wymagania Energy Star, tj.: monitory LCD, player multimedialny komputer serwer
komputer, przełącznik sieciowy, punkt dostępowy Wi-Fi, komputery przenośne;
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.2.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
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Data: 5.2.2016 – 12:30
Biblioteka Narodowa; al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa; Kancelaria, pokój 283.
Powinno być:
VI.3) Informacje dodatkowe:
7.
3) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane monitory
LCD spełniają wymagania Energy Star. Za takie zaświadczenie zostanie uznany również wydruk ze strony internetowej
http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov zawierający informację o umieszczeniu oferowanego modelu
sprzętu w bazie danych prowadzonej przez Komisję Europejską. Wydruk ze strony internetowej winien potwierdzać, że
oferowane urządzenia znajdowały się w tej bazie przed upływem terminu składania ofert.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
5.
7) oferowane monitory LCD muszą spełniać wymagania Energy Star.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.2.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 29.2.2016 – 12:30
Biblioteka Narodowa; al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa; pokój 1201.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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