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OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - dostawy

Zamieszczanie o bowiązkowe

Ocł,osznNIn DoTYCZY z Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nłzwł I ADRES

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA
II.1) OImEŚLENIE PRzEDMIotu złnłÓwInNn

I I. l. l ) Nanva nadana zamówien iu przez zamawiającego:
Dopos aż enie b azy dydaktyc znei ot az dos tawa spfz ętu nie zbędne go
do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. ,, Realizujemy wymagania
i stawiamy na nowoczesne metody nauczania i wychowania uczniów klas I _ III w szkołach z
terenu gminy Gózd'

Nazwa:
Gmina Gózd

Miejscowość:
Gózd

Kod pocztowy:
26 -634

Województwo:
mazowieckie

Tel.:
48 320 20 97

Faks:
48 320 20 97

Adres strony intemetowej zarnawiającego fi eżeti posioao7:
Adres strony internetowej, pod któryłn dostępne są informacje dotyizące dynamicznego systemu zaklpow (jeżeli
dotyczy): nie doUczy

I.2) Roozł.l ZAMAwIAJĄCEGo

LJ Administra cja rządowa centralna
! łdmin istr acja rządow a terenowa

fi łaministracja samorządowa

Uczelnia publiczna
D Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
! Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

! lnny (proszę określić):! lodmiot prawa publicznego

! organ kontroli państwowej lub ochrony prawa'
sąd lub trybunał
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lt.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy X

lt.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie bazy dydakrycznej oraz dostawa spfŻętlr niezbędnego do

ptowadzenia zajęć dodatkowych w ramaclr ptojektu pn. ,, Realizujemy wymagania i stcnuiamy na nowoczesne

metody nauczania i wychowania uczniów klas I - III w szkołach z terenu gminy Gózd''.
Częśó I - DOSTAWAMEBLI
Częśó II - DOSTAWA PoMoCY DYDAKTYCZNryCH
częse lIl - DosTAwA LAPToPÓw t pnolEKToRÓw
Sszczegółowy opis Przedmiotu Zamówięnia stanowi załączniknr 1 do SIWZ.

Il.1'.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nre

il.1.5) WsrÓLNY sŁow}llK ZAMÓWIEŃ (CP9

Słownik główny

Główny przedmiot 39 16 21 00 -6

Dodatkowe przedmioty

30213000-6, 32322000-6, 39160000-1, 38652100-1, 37524100-8

Il.l.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie

I|.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej ; nie

II.2) CZAs TRwANIA ZAMÓwIENIA LUB TERMIN wYKoNANIA2)

okreswoniacn: 14

SEKCJA III: INF.ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM' EKONOMICZNYM'
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.l) wADIUM

lnformacja na temat wadium : Zarnawiąący nie wymaga wnięsienia wadium .

ut.2)z{LtczKt

Czy przewiduje się udzietenie zaliczekna poczet wykonania zamówienia : nię

lll. 3) WARUNKI lJDzlAŁU w PoSTĘPowANlU oRAZ oPIs SPoSoBU DoKoNYwANlA oCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3)
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IIl.4) |NF'ORMACJA o oŚwlADCZENlACH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARcZYĆwYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZEN|A SPEŁN|ANlA wARUNKow UDZLAŁIJ w
PosTĘPowANIU oRAZ NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

Ill.4.l) W zakresie rvykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 u,s,L l
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleĘ przedłoĘć:

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

- oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właŚciwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wyk|uczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeŚniej niŻ 6 miesięcy
przed upływem tęrminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenió
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób flzycznych oŚwiadczenie w zakręsię art. Ż4 ust. l pktz
ustawy

- aktualne zaświadczęnie właściwego naczęlnika urzędu skarbowego potwierdzające' że wykonawcanie zalega z
opłacaniem podatków lub zaŚwiadczenię, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenię lub
rozłoŻenle na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem tęrminu składania wnioskÓw o dopuizczeńie do
udziŃu w postępowaniu o udzielenię zamówienia albo składania ofeft

Wykonawca powołujący się przy wyka4rwaniu spełniania warunków ldziałl w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały ldział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŻę dokumenty dotyózące tógo
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt llI.4.2.

I l l.4.3) Dokumenty podm iotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'
przedklada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju' w którym ma siedzibę tub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący'żez

nię otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenię do udziału w postępowaniu o udzielęnie zamówienia
albo składania ofert

_ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznę i zdrowotne albo Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie' odroczęnie lub rozłoŻęnie na raty zalegJych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzj| właŚciwego organu - wystawiony nie wcześniej niŹ 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do ldziału w postępowaniu o udzielenie zamówięnij albo
składania ofęrt

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4_8 ustawy - wystawione
nie wcześniej niż 6 mięsięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielęnie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożonę przed notariuszem'
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamięszkania osoby lub kraju' w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
jezeli w miejscu zamięszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego zaświadczęnia
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W zakresie potwierdzeniarże oferowane dostawy, usługi lułl roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom naleĘ przedłożyć:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzeniarże oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom jakościowych określonych przezZamawiającego' muszą zloĘćwrazz
ofeńą następujące dek|aracje ( oświadczenia lub dokumenty) i cerĘfikaĘ doĘczące sprzętu
wymienionego w zalącznil<a nr 1 do SIWZ: LAPTOP
- Ceńyfikat lSo9001:2000 dla producenta sprzętu (nalezy załączyĆdo ofeńy) , Ceńyfikat lSo 14001 dIa producenta sprzętu (nalezy załączyĆ

do ofeńy) ,Deklaracja zgodnoŚci CE (zalączyĆ do oferty), Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodnoŚci z dyrektywą
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki' Certyfikat EPEAT na poziomie

GoLD, Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www,epeat.net - dopuszcza się wydruk ze
strony internetowel, - Ceńyfikat EnergyStar 5.0 - komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar'qov

lII.5) INF'oRMACJA o DoKUMENTACH PoTWIERDZAJĄCYCH, Żn oReRowANE DoSTAWY,
USŁUG| LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPowlADAJĄ oKREŚLoNynł WYMAGANIoM

rrr.6) rNNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument, okreŚlający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a 1eżeli rłykonawcę
reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo' określające zakręs umocowania podpisanę przęz osoby uprawnione
do reprezentowan i a wykonawcy.

lII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad

50 7o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

SBKCJA IV: PROCEDURA

lV.l) TRYB UDZIELENlA ZAMÓwlENlA

l V. l . 1 ) Tryb udzielen ia zam ówie nia: ptzetarg ruęo graru czony

lV. 2) KRYTERTA ocENY oFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert : na1ntŻsza cena

lv,2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie

rv.3) zMTANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy : nie

Iv.4.l) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.bip.gozd.pl
SpecyfikacJę istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego

w GoŹdzie, ul. Radomska 7 pok. 102.

lV.4) INFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

415



Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):
Data: 07.05 .2012 r. Godzina:09 : 50
Miejsce: siedziba zamawiającego w Goździę ul. Radomska 7, pokÓj 102

Iv.4.5) Termin związaniaofertą okres w dniach: 30 r"o 
^ratecznego 

terminu składania ofert)

lV.4.ló) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt pn. ,, Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania i

Wychowania ucznióW Klas I-III w szkołach z terenu gminy Gózd" Współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX- Rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1'2 - Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów zgrup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia róznic w jakości usług
edukacyjnych.
Tr.4.17)Czyprzewidujesięunieważnieniepostępowaniaoudzieleniezamówieoiu,.n@
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków 

" 
pońo.y

udzielonej przez pafistwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); które mialy być
przeznacao\e na sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargyL'. 
^ 

( rA
Biuletyn ZamowienPublicznych Nr. .3jb b.?.1.:#!.1. z dnia ..?f.,04.2012 r.
Strona internetowaZamawiającego _ wrvw.bip.gozd.pl dnia ..,Ą5....04.2012 r. 

^ -Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiąącego dnia łb. oą.zotz r.
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