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oGŁoSZENlE o ZAMoWlENlU
Zamieszczan ie ogłoszen

ia :

obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA

I:

ZAMAWIAJACY

NAZWA ! ADRES: Zespoł Ekonomiczno Administracyjny Szkoł Gozd, ul Radomska
26-634 Gozd, woj mazowieckie, tel. 48 320 23 57, faks 48 320 23 57
I. 1)

7,

www.bip.gozd.pl
l. 2)

RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

sEKcJA

Administrac.;a samoządowa.

ll: PRzEDMloT zAMÓWlENlA

oKREŚLENIE PRZEDMIoTU zAMoWIENlA
zamówieniu pJzezzamawiającego: Dostawa zabawek, pomocy
dydaktycznych, artykułów plastycznych, meb!i i wyposażenia, wyposażenia
zapewniającego bezpieczne warunki opaeki nad dziećmi, wyposażenia
Wypoczynkowego, wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, rolet
okiennych, zabezpieczenia grzejn lków zabudową, wyposażenia do utrzymania
czystości, sprzętu lCT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz
z oprogramowaniem i kserokopiarek w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środkÓw Europejskiego Funduszu W ramach Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet lX Rozwój wykształcenia i kompetencjiw regioąach
Działanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usłu!
edukacyjnych świadczonych W systemie oświaty, Poddziałanie 9.1 .1 Zmniejszenie
nierÓwności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pn. Modernizacja
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd.

Il.1 )

Il.1.1) Nazwa nadana

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy'
l!.'l.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: jest

zakup oraz
dostawa zabawek' pomocy dydaktycznych' artykułów plastycznych, mebli
i wyposażenia, wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad
dziecmi, wyposażenia wypoczynkowego' wyposażenia szatni i innych pomieszczeń
gospoda rczy ch, rolet okien nyc h, za bezpieczen ia grzej n i ków za budową,
Wyposażenia do utrzymania czystości, sprzętu lGT, audiowizualnego, tablic
interaktywnych wraz z oprogramowaniem i'kserokopiarek.
Zakres dostawy Z W szczególnieniem pozy cji tw orzący ch zamówi enie, wymagania
Zamawiającego dotyczące parametrów określaszczegółowy opis prze+isaiotu zamówienia
- załącznik nr 1 do sIwZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ':
Mieisce realizacii zamówienia: Gózd, ul. Starowiejska l30' Kuczki-Kolonia 75,
Małęczyn ul. Szkolna 64. Klwatka Królewska 31. Podgora 10" Kłonówek-Kolonia l .]
gmina Gózd.

Il.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39161000_8' 39162100-6,
37520000-9, 37800000-6,
301 90000-7 , 37524000-7,
33141623-3, 351 1 1 320-4,
3951 5400-9, 3971 3430-6,
30213100-6, 48624000-7,
32320000-2, 302321 1 0-8,

39160000-1,
4481 2300-8,
301 97600-2,
2247A000-5,
39700000-9,
30213200-7,
38652100-1
,

ł

30231320-6, 48520000-9, 301 21 300-6,
3234241 2-3, 38653400- 1
ll.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nle.
ll'1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
ll.2)

czAs TRWAN|A zAMoWlENIA LUB TERMlN WYKONANIA: okres zakończenia
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SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOVVYM

I

TECHNICZNYM

ilr.l) wADruM

lnformacja na temat wadium: oferta musi byc zabezpieczona wadium w wysokości 11 000,oo zł
(słownie: jedenaŚcie tysiący zł 00/1 00)
ilr.2)

.v.

zALrczKr

lll.3)WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
sPEŁNlANlA TYoH WARUNKoW
lll. 3.1} Uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności,jeżeIi przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZamawiĄący nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwi erdza spełniani e warunku poprzez złoŻenie oŚwiadczenia
lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamavłiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianię warunku poprzęz złoŻenie o Świadczenia
lll.3'3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawtający nie stawia szczegolnych wymagań w zakręsie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzęZ złoŻęnięoświadczenia.

\-'

lll.3.4)osoby zdolne do wykonania zamówienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawia1ący nie stawia szczegolnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełniani e warunku popr ZęZ złożenie o świadczenia
lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania te$o warunku
ZanawiĄący nie stawia szczegolnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złoŻenie oŚwiadcza*ia lll.4) lNFoRMAcJA o oŚWnDczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYc
vVYKoNAWcY W CELU PoTW|ERDZENIA SPEŁN|ANlA WARUNKoW UDzlAŁU W
PosTĘPoWANlU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDsTAWlE ART. 24 UsT' 1
USTAWY

*"runkó', o których mowa w art.22
o
spełnianiu
warunków
udziału w postępowaniu należy
oświadczenia

lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę

ust. 't ustawy, oprócz
przedłożyÓ:

I
lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy pzedłożyć:

o
.

oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właŚciwego re1estru lub z centralne1 ewidencji i rnformacji o działalności
gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce|u

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

o

aktualne zaŚwiadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

z

Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościłub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej
niz 3 miesiące przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w
wykonawca nie zalega

opłacaniem podatkow, lub zaŚwiadczenie,

postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofert;

.

aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie' ze
uzyskał przewldziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione
nie wczeŚnie1 niż 3 miesIące przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunkow udziału W
postępowaniu na zasoby innych podmiotÓw, ktÓre będą brały udział W realizacji częŚci
zamÓwienia, przedkłada takze dokumenty dotyczące tego podmiotu W zakresie
Wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt.

lll.4.2.

;'.

lll.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
lll'4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący , że:

.
o

nie otwańo .1ego likwldac1i ani nie ogłoszono upadłoŚcl _ wystawiony nle wczeŚnie.l niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofert;

nie załega z uiszczeniem podatkow, opłat, składek na ubezptŁ:Ęenie społeczne _;
zdrowotne albo Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roŹłoŻenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu -

wystawiony nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania wnioskÓw o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń.
lll.4.4) Dokumenty dotyczące

o

pzynależnoścido tei samej grupy.kapitałowej

lista podmiotÓw należących do

te1

samej grupy kapitałowe; w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurenc.1i i konsumentÓw albo informacji o tym, Że nie nalezy
do grupy kapitałowej;

o DoKUMENTAcH PoTWlERDzAJĄcYcH, ŻE oreRoWANE DosTAvVY,
UsŁUGl LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPoWlADAJĄ oKREŚLotuvrrn WYMAGANloM
lll'5) lNFoRMAcJA

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługiodpowiadają

określonym wymaganiom należy przedłożyÓ:

o

inne dokumenty

tów, d ekla ra c j i,
cerfyfikatów, oświadczeń i kart katalogowych sprzętu i oprogramowania
potwierdzaj ąc ych spełnian ie wymagań okreŚl onyc h przez Zamawiaj ące go
w szczegołowym opisie przedmiotu zamówięnia stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ oraz wykazanych równięż w charaktęrystyce proponowanego splzętu ptzez
wykonawcę stanowiącymzałącznik nr 16 do SIWZ.
Zamaw iaj ący wyma ga zło Żęnia w T az z o fertą,

d o

ku m

e n

DOKUMENTY
lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

ilr.6) |NNE

1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofeńę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofeńę, o ile nie wynikają z przepisow prawa lub innych dokumentow' 2. oŚwiadczenie o
spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ). 3. Formu|arze
asońymentowo _ cenowe 4. Charakterystyka proponowanego sprzętu lCT' audiwizualnego, tablic
nteraktywnych wraz z o prog ramowan iem, kserokopiarek.
I

SEKCJA IV: PROCEDURA
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyrv.1)

rv.z) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)Kryteria oceny ofeń: na1niższa cena.
rv.3) ZMTANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treściofeńy, na

podstawie którei dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
lstotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym projekcie umowy

'J

tv.4) TNFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.{) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienla: www. bip. gozd' pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Zespoł
Ekonomiczno Administracyjny Szkoł Gozd, ul. Radomska 7 ,26'634 GÓzd, l piętro, pokÓj nr 102
tv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:
27.06.2014r. godzina 10:50, mie1sce: Zespoł Ekonomiczno Administracyjny Szkoł ul Radomska 7,

26-634 Gozd, lpiętro, pokoj nr'102
IV.4.5)

Termin związaniaofertą: okres

W dniach: 30 (od

ostatecznego terminu składailia ofeń).

lV.4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: Modernizacja oddziałÓw przedszkolnych przy szkołach podstawowych w
gminie Gózd w ramach projektu systemowego _ wspÓłfinansowanego ze środkÓw Europejskiego
Funduszu w ramach Programu operacy1nego Kapitał Ludzki, Priorytet lX RozwÓ1 wykształcenia i
kompetencjiw regionach Działanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych izapewnienie wysokiej
jakoŚci usług edukacyjnych Świadczonych w systemie oŚwiaty' Poddziałanie 9.'1 .1 Zmnie.;szenie
nierownoŚci w stopniu upowszechniania edukacji pzedszkolnej

,
v.4.17| Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie
całościlub częścizamówienia: nie
Gozd, dnia 17 062014 r
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dnia ilł czenłiec 2014 r ,-,
Strona internetowa Zamawiającego - WWW
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie ZamawiĄącego dnia lltczerwiec 2014r
bip gozd

