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Ptoiekt pn. ,, Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania
i wychowania uczniów klas I _ III w szkołach z terenu gmlny Gózd'współfinansowany
przęZ Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zp.271tĄ t3tzE^st12
Gmina Gózd

ul.

Radomska7,26_634 Gózd, Tel

(48) 32o-2o-97, faks (48) 320-20-97

www.bip.qozd.pl
www.qozd.pl

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia29 stycznia}}} r. _ Prawo zamówień publicznych

o wartości mniejszej

na:

Doposażenie bazy dydaktycznei otaz dostawa spfzętu niezbędnego
do ptowadzenia zaięć dodatkowych w tamaclr. projektu pn. ,, Realizujemy

wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczanią i wychowania uczniów klas I _
w szkołach z terenu gmtny Gózd"
Podstawa prawna:
r.
Prawo
zamowien publicznych (t. j. DzU. z20I0 r.
z
dniaŻ9
stycznia}}D4
Ustawa
Nr l 13, poz.759 zpóźn. zmian.).
2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŻę Żądać Zamawiający od Wykonawcy ora fotm, w jakich te
dokumenty mogąbyć składane (Dz. U. z2009r. Nr 226, poz. 1817).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 6 grudnia 20l I r. w sprawie średniego

III

1.

kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawęprzeliczania wartości zamówien
publicznych ( Dz. U. z20l1r. Nr 282,po2.1650).
4.Rozpotządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 t. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jestuzalęŻniony obowiązekprzekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. zŻ07lr. Nr 282, poz.1649).
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr I 6, poz. 93
zpożn. zmian.).
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. 22003 r.
Nr 153, poz. 1503 zpoźn. zmtan.).

Miejsce publikacji ogłoszenia o przeĘrgu : 6Ł."ś5s:.?.9!?zaniu . Ą5- kwietnia 20t2 r.
Biuletyn Zanówieniiliffi;r'
_
lvww'bip.gozd.pl dnia .Ł5- kwietnia 2012 r.
Strona internetowaZamawiającego
publicznie
w
miqi99u
dostępnym w siedzibie
Tablica ogłoszeń
Zatnawiąącego dnia ..ą5.. kwietnia 20L2 r.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Gózd

ul. Radomska 7, Ż6 _ 634 Gózd
NrP 79629292s7
Prow adzący p ostępow anie'.
Zespoł Ekonomiczno Administracyjny Szkół
Nazwa
ul. Radomska7,26 - 634 Gózd
Adręs:
:

Strona internetowa: wrwv.bip.gozd.pl,
(48) 320 Ż3 57
Numer telefonu:
(48) 3Ż023 57
Numer faksu:
w godzinach 7.30 - 16.00
w
Czas urzędowania :
od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.30
w godzinach 7.30 - 15.00

poniedziałek

w piątek

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie o udzielenię zamówienia publicznęgo prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia29 stycznia2}} r. Prawo zamówień
publicznych(Dz. IJ.z2010 r.Nr 113,poz.759,ze zmianami),zwanej dalej,,ustawąp.z.p.''
lub,,Pzp'' o wartościłącznej nieprzekraczającej wyraŻonej w złotych równowartoŚci kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawię art.ll ust.8 ustawy p.Z.p. .

III. OPIS PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

dydaktycznei otaz dostawa
sprzętu niezbędnego do prowadzeniazaięć dodatkowych w ramach projektu
1.Przedmiotem zamówienia jest dopos ażenie bazy

,, Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania i łvychowania
uczniów klas I _ III w szkołach z terenu gminy Gózd'. Projekt współfinansowany ze

Pf,.

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego' w ramach
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Poddziałanię 9.1.2.- wyrównywanie szans ędukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakości usług edukacyjnych.
Wykonawca doposaży 6 placówek oświatowychzlokalizowanych na terenie gminy Gózd.
Miei sce realizaci i zamówienia:
1.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii'
Kuczki Kolonia 75,26 _ 634 Gózd
2.Publiczna Szkoła Podstawowa w PodgÓrze,
Podgóra l0,26 - 634 Gózd
3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku,
Kłonówek Kolonia 13,26 _ 634 Gózd
4.Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce,
Klwatka 3I,26 * 634 Gózd
5 .Zesp ół S zkół o gó lno ks zt ałcących w Mał ęczyni e,
Małęczyn Stary ul. szkolna 64, 26 - 634 Gózd
6.Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowaw Goź,dzie,
Gozd,ul. Starowiejska 1 30, 26 _ 634 Gózd
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Z.Szczegołowy opis Przedmiotu Zamowienia stanowi załączniknr 1 do niniejszej SIWZ.
Ewentualne znaki towarowe i nazwy produktów służąjedynie określeniuparametrów
produktu, w kazdym takim przypadku dopuszcza się możliwośózaoferowania
produktów równoważnych. Zarnawiający dopuszczamożliwoŚÓ zastosowarria materiałów
i wyposażenia równoważnego, odpowiadającego parametrom techniczno _ użytkowym na
poziomie nie niższym niżte, które zostały wskazane w SIWZ. Produkt równoważny to taki,
który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji przetargowej a jego
jakośćnie moze być gorsza od jakościokreślonego w specyfikacji produktu oraz powinien
mieć parametry nie gorsze niŻ wskazany produkt.
Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiaĘ ( wyroby)
spełniaj ą wyma gania okreś lon e przez Zamaw iającego.
Wymieniony w załączniku sprzęt, produkt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien
posiadać instrukcję obsługi w języku polskim '
3

.

Wymagan ia doty czące

sp o

sobu

re

alizacji zamówi enia

:

- Wykonawca jest zobowiryany do dostarczenia ( na własny koszt), przedmiot zamówienia

własnym transportem zgodnie zzapotrzebowaniem do w/w szkół. Zapakowany przedmiot
zamówienianaleŻy wnieśćdo siedziby szkoły rozpakować, zamontowaó i ustawió
'
w miejscu wskazanym przęz dyrektora szkoły.
- odbioru przedmiotu umowy w szkołach dokona komisja powołana przez dyrektora
szkoły, która zobowiązana jest sprawdzić pomoce edukacyjne pod względem ilościowym
i pokwitowaó ich odbiór.
- Podczas dokonywania odbioru, przeprowa dzona zo stanie weryfi kacj a p arametrów maj
ąca
na celu wykazanie Zamawiającemu' ze dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania
określone w zamówieniu.
- Z czynności odbioru przedstawiciele stron spisząprotokół odbioru. odbiór uwaŻasięza
dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przezobie strony bez uwag.

4.Nazwy i kody Zamówienie objęte niniejszą specyfikacją sąto dostawy oznaczone kodem,
zgodnie zrozporządzeniem nr Ż19512002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień [ CPV] (Dz.Urz. wE L 340 z 16.12.2002 zpożniejszymi zmianami).

Kod CPV

-

39162100-6 - pomoce dydaktyczne
30213000_6 _ komputery przenośne
32322000-6 - urządzenia multimedialne
39160000-1 - meble szkolne
38652100-1 - projektory
37524100-8 - gry edukaryjne

5.Zastosowane materiały i wyposazanie winny odpowiadać deklaracjom zgodnościz polskimi
normami, atestami i aprobatami technicznymi.

6.Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakościi rękojmi na
okres min. 12 miesięcy na pomoce dydaktyczne i meble orazmin.36 miesięcy na sprzęt
od dnia odbioru dostawy.
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Iv. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówięnia _ 14 dni od dnia zawarcia umowy.

v. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU ORAZ oPN sPosoBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

l.W postępowaniu mogą wziąć, udział wykonawcy rktórzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w ań.22 ust.L ustawy Pzpz
l.l.Posiadają uprawnienia do rvykonywania określonejdziałalnościlub crynności
jeżeli przepisy prawa nakladają obowiązek ich posiadania.
1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia .
l.4.Znajdają się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcyrktórzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznoŚciach, o których mowa w art.24 ust.l ustawyPzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenię zamówienia,każdy
z warunków określonych w pkt. l .l . - 1 .4' winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Zuwagi na charakter przedmiotu zamówieniaZanawiający nie opisuje sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy
Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony w pkt.2 powinien spełniać kaŻdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, kIóre będą brały udziałw realizai1i części
zamówienia, jest zobowiązany udowodnić zanawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowtęanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

vI. WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW' JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYC wYKoNAwcY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓw uozrAŁU w PoSTĘPo\łANIU:

A.

W celu potwierdzęnia spełniania warunków udziaŁuw postępowaniu do oferty naleŻy

załączyć,:

l.oŚwiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziałuw postępowaniu określonym
w art.22. ust.l ustawy Pzp wg wzoru nazał. nr 4 do SIWZ (oryginał);
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamowienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa
w ut.22 ust.l składa co najmniej jeden ztychwykonawców albg wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.
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B. W celu vykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzie|enie zamówięnia wykonawcy w
okoliczrościach, o których mowa w art.24 ust.l ustawy na|eży złożyćnastępujące dokumenty w iormie

oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodnośćz oryginałem prre, iykonawcę lub osobę upowa żnioną

z zachowaniem sposobu reprezentacji:

l.oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniazpostępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w ań. 24 ust.l ustawy Pzp, wg wzoru na za|. nr ó do SIyZ
(oryginał);
2.Aktualny odpis z KRS w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘrvem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizvcznvch oświadczenie w zakresie
art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wg wzoru na zał. nr 5 do sIwZ (oryginał);
3.Aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
wykonawcaniezalega zopłacaniem podatków lub zaświadczenie,Żeuzyskał przewidziane
prawem zwolnienie' odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie
w całoŚci wykonania decyĄi właściwegoorganu - wystawione nie wczeŚniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżęli wykonawcama siedzibę lub miejsce zarrieszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju' w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalegazuiszczeniem podatków, opłat, albo Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻęnie naraty zaległych płatnościlub wstrz;łnanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu.
Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniejniż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny byówystawione nie wcześniejniz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
JeŻęli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zwnięszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyŻej,zastępuje się je
dokumentem zawierującym oświadczenie złoŻonęptzednotariuszem, właściwymorganem
sądowym, administracyjnym albo organem Samorządu zawodowego lub gospod*"rógo
odpowiednio miejsca zatrtieszkallia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania _ wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przęz wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa kużdy z wykonawców oddzielnie.

vI A. INFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTwIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

PRZET oFERowANE DosTAwY, USŁUGI LUB RoBoTY BUDOWLANE
WYMAGAŃ oxnnŚLoNYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Ponadto' Wykonawcy ubiegający się o udzielenię zamówięnia w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom jakoŚciowych określonych przez Zamawiającego, muszą zło
ĘĆ wraz z ofertą
następujące deklaracje ( oŚwiadczenia lub dokumenty) i ceĘfikaĘ doĘczące sprzętu wymienionego w
Załącznil<tl nr

_
-

l

do

SIWZ:LAPTOP

Certyfikat lSO9001:2000 dla producenta sprzętu (nalezy załączyĆ do ofeńy)
Ceńyfikat lsO 14001 dla producenta sprzętu (nalezy załączyĆ do ofeńy)
Deklaracja zgodności CE (załączyó do ofeńy)
Potwierdzenie spełnienia kryteriÓw Środowiskowych, w tym zgodnoŚci z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpieeznych w postaci oŚwiadczenia producenta jednostki
Ceńyfikat EPEAT na poziomie GOLD.
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze
strony internetowej
Certyfikat EnergyStar 5.0 - komputer musi znajdowaÓ się na liście zgodnoŚci dostępnej na stronie www'enerqvslar.qov
oraz http://www.eu-energystar.org.
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vII. INF'ORMACJE o sPoSoBIE POROZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z

wYKoNAwcAMI oRAZ PRZEKAZYwANIU oŚwrłocznŃ r,un

DoKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANm osÓn UPRAWNIONYCH Do
POROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
o świadczenia, wnioski, zawiadomi enia or az
informacje zamaułiający i wykonawcy przekazują faksem , z zastrzeŻeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzężona jest dla złożenia oferty wtaz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oŚwiadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych przez zamawiaj ące go o raz pełnomocnictwa.
4.IeŻe|i zamawiający lub wykonawca ptzekazuje oŚwiadczenia' wnioski, zawiadomienia oraz
informacj e faksem' każda ze stron na Żądanie drugiej nięzwło cznie potwierd za fakt ich
otrzymania.
5. Domniemywa się, iŻ pismo wysłane przęzzamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiaj ący Zapoznanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba że wykonawca wezwany przęzzamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oŚwiadczenia, wniosku' zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkt.4 oŚwiadczy iz ww. wiadomości nie otrzymał.
6. Korespondencję związanązniniejszym postępowaniem, należy kierować na adręs
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks: 48320-23-57
7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józęf Drab
- Tel. 48 320-23-57, godz.7.30 - 15.00
1.

2. W po stępowaniu o udzielenie zamówienia

:

v[I. oPIS SPOSOBU UDZIELANIA wYJłŚNmŃ TREŚCI SIWZ:
1. WykonawcamoŻe zvłrócić się do zamawiającego z

pisemnąprośbą_wnioskiem

o wyjaśnienie treści sIwZ. ZamawiĄący odpowie nięzwłocznie , nie późniejjednak niż
2 dniptzed upływem terminu składania ofert, na piśmie nazadane pytanie, przesyŁając
treśćpytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania orazumieści taką
informację na stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl w zakładce Zamówienia publiczne)'
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienietreścispecyfikacji wpłynąłdo zamawiającego
nie później niz do końca dnia, w którym upływa połowa Wznaczonego terminu składania

ofert.

2.W przypadku rozbieżnościpomiędzy treściąniniejszej SIWZ

a

treściąudzielonych

odpowiedzi, jako obowią.zującąnależy przyjąć treśćpisma zawierĄącego późniejsze
oświadczenie zamawiaj ącego.
3 Zamawiający nie przewiduje zwołaniazebraniawszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treściSIWZ'
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4.Ieże|i w wyniku zmiany treściSIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenię zmian w ofertach,zamawłĄący
przedłvŻy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano
SI$Z oraz umieŚci takąinformację na stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl .
w zakładce Zamówienia publiczne).

Ix. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zarlawiający nie wymaga wniesienia wadium'

x. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

\-

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią zvnązany przez 30 dni . Bieg terminu
zwięaniaofertąrozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiĄącego może przedłvŻyc tęrmin
zwtązatiaofertą ztym Że zamawtający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu zwięaniaofertą mwóciĆ się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuzszy niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

'

być sporządzonazzachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. oferta wrazzzałącznlkałrti musi byó czytelna.
3. oferta wrazZzałącznikatrli musi być podpisanaprzez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, jeŻelrinie wynika ono z innych dokumentów załączonychprzez wykonawcę.
4, JeŻę|i osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treŚci jednoznacznie wskazywaó uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŻone
w oryginale lub kopii poświadczonej zazgodność zoryginaŁem ( kopia pełnomocnictwa
powinna być poświadczonanotarialnie) .
5. oferta wtazzzałącznikarti musi byó sporządzonaw języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym jęryku niż język polski winien być
złożony wrazZ tłumaczeniem na język polski, poŚwiadczonym przez Wykonawcę.
W razil wątpliwościuznaje się' iz wersja polskojęzyczna jest wersjąwiąŻącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę moga bvć złożonew orvginale lub kserokopii
potwierdzonei za zgodnośćz oryginałem przez Wvkonawce.
7. Zalęca się, by kaŻda zawierająca jakąkolwiek treśćstrona oferty była podpisana lub
parafowana przezwykonawcę.KaŻdapoprawka w treści oferty, aw szczęgólności kazde
przerobienie, przekreślenie' uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
powinny byó parafowane przez Wykonawcę.
8. Zalęca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowanę.
W treścioferty winna byó umieszczana informacja o ilościstron.
9. W przypadku, gdy informacje zawartę w ofęrcię stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawcazastrzega,Żeniemogąbyć udostępniane innym uczestnikom postępowania'
musząbyć oznaczone klauzulą,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczartiu nieuczciwej
koŃurencji (Dz.IJ. z2003 r. nr 153 poz.l503 ),, i dołączone do oferty, za|eca się, aby
1. oferta musi

\-
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były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie ztymprzepisem przeztajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnionę do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działaniaw celu zachowania
ich poufności:
1 0. Wykonawc a pono si wsze lki e ko szty związane z pt zy gotowani em i zło żeniem o ferty.
ll.ZŁoŻenie więcej niż jednej oferty lub złozenie oferty zawierającej propozycje alternatyvme
spowoduje odrzucenię wszystkich ofęrt złożanychprzez wykonawcę.
l2.Wykonawca wskaze w ofercie tę częśćzamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Na ofertę składają się:
a) formularzoferty (zał.nr 2 do SIWZ).
b) oświadczenieWykonawcy o spełnieniu warunków udziałuw postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru ( wzór zal. nr 4 do SIWZ ).
c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniazpostępowania
z powodu niespełnienia warunków' o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
wgzałączonego wzoru (wzór zał. nr 6 do SIWZ).
d) aktualny odpis z KRS ( w przypadku podmiotów zobowięanychdo wpisu w KRS),
wystawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy ptzedupływem terminu składania ofert;
a w stosunku do osób ftzycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wgzałączonęgo wzoru (wzórzał.nr 5 do SIWZ).
e) aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
wykonawcanie zalega z opłacarliem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło Żenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawione nie
wcześniejniz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) dokument, określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeŻeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik _także pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania podpisane ptzęZ osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.
g) wykaz pomocy dydaktycznych;
h) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. e. składa
Dokument lub dokumenty zgodnie zzasadąwskazanąw pkt. VI ppkt B niniejszej
Specyfikacji.
j) Ponadto' Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia'
ze oferowane dostawy odpowi adaj ą wymaganiom j ako Ści owych okreŚlonych przez
Zamawiającego' muszą złoŻyc wraz z ofertą następujące deklaracje ( oświadczenia lub
dokumenty) i certyfikaty dotyczące sprzętu wymienionego w Załącznikunr l do SIffZ

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:
1. oferty musząbyć złoŻonew siedzibie Zamawiającego w Goździe przy u'l.Radomska
- pokój nr 102, w terminie do dnia 07 maja 2012 roku do godz. 09 : 50 .
2. ofertę naleŻy umieŚcić w zamkniętym opakowaniu. uniemożliwiającym odczytanie

7

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczone nazwą
(firmą) i adresęm Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd oraz opisane:
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stJRt)P&l$Kl

&ffiffi-,kH*#ffr.,*.,

Ft]l+DŁJsz sF.fr LECZI'lY

nazv(a ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

ffi:f
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n;*_l
l.ł|
I l:l

I

AdministracYjnY

ul. Radomska7 ,26-634 Gózd
Dopos aż enie b azy dydaktyc znei oruz dostawa spfzętu niezbędne go
do prowadzenia zaięć dodatkowych w ramach ptojektu pn. ,, Realizujemy

wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania i wychowania uczniów
klas I _ III w szkołach z terenu gminy Gózd,

Nie otwierać przed dniem 07.05.2012

r

10: 00

3. oferta ottzymanaprzezZarnalńającego

po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona wykonawc y bez otwierania.
4. WykonawcamoŻę wprowadzic zmiany,poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonej
oferty pod warunkiem, ze Zamavłiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmianprzed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmianmusi być
złoŻone według takich samych zasad,jak składna ofena tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem,, ZMIANA''. Koperty oznaczone,,ZMlANA'' zostanąotwarteprzy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywan ia zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofaó się z
postępowaniapoprzezzłożenie pisemnego powiadomienia' według tych samych zasad, jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie,, WYCOFANIE". Koperty
oznakowane w ten sposób będąotwieranę w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy orazzgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będąotwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającęgo przy ul. Radomskiej 7,
w pokoju nr 105, w dniu 07.05.2012 r. o godzinie l0 : 00 .

w Goździe,

Z.Bezpośrednio przed otwarcięm ofert Zamawiający poda kwotę, jakązamierzaptzeznaczyc
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny terminu wykonania zamówienia' okresu gwarancji i warunków
'
płatnościzawartych w ofertach.
4. otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecnościwykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle
wykonawcy informację z otwarcia ofęrt na pisemny wniosek wykonawcy '

XIV. OPIS SPOSOBU OBLTCZENIA CENY:
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków Zanowienia, powinien w cenie ofertowej brutto ująć wszelkie
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcazobowiązany jest podać całkowitącenę ofertowąbrutto zarealizację
zamówienia . Całkowita cena brutto zostanie wyliczona na podstawie kalkulacji
wskazanej w wykazie pomocy dydaktycznych ( liczbowo i słownie).
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3. Wykonawca oblicza cenę oferty w oparciu o informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych

WarunkÓw Zamówienia.
4. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wańośó ryczałtowąniepodlegającą
Zmianom.
5. Wartośó zamówienia musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie
z dokładnościądodwóch miejsc po przecinku .

Xv. oPIs KRYTERIÓw, xrÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIERoWAŁPRZY WYBoRZE oFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjil następujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
L.p.

Kryterium

1

Cena

Znaczenie
procentowe

Maksymalna ilośćpunktów
jakie może otrzymać ofeńa za dane
krvterium
l00 punktów

kryterium
100 %

2. Zamawiający przydzieli kazdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg
następującego wzoru:
-

Kryterium : Cena - l00 punktów:
Wykonawca, który zŁoży ofertę z nainlższa cena, która nię podlega odrzuceniu,
ottzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów

według wzoru:

C:

C

min

c*

-_--

X

100 punktów

gdzie:

:
C min :
:
C*
C

3.

liczbapunktów za kryterium o,cena'';
najniŻsza cena wynikająca ze złoŻonych, nie podlegających odrzuceniu ofert;

cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu.

o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniŻszacena

.

4. Zamawiający odrzuca ofertę w następującychprzypadkach :
l) jest niezgodna z ustawa.
2) jej tręśó nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zzastrzeŻeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy;
jej
3)
złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zw alczaniu nieuczciwej konkurencj i ;
4) zawieraraŻąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŻona przez Wykonawcę wykluczonęgo Z udziałuw postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
6) zawierabłędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomięnia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy;
8) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów.
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xvl. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
l.

\-'
ż
"'
_- ;
.
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Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacj t i zostałaoceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryeria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y), zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoŻyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający zawiadomi również o Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawre.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
ktorzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje,
określone w art.92 ust.l pkt.l, art.94 ust.l lub 2 Pzp ( zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej ( wrvw.bip.gozd.pl w zakładce
Zamówienia publiczne) i w swojej siedzibie na ,,Tablicy ogłoszeń''
5. Do wykonawcy, którego oferta zostanię wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie zawarcia umowy .
6. ZamawiĄący zawtze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminię nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni _ jeżeli
zostało przesłane w inny sposób ( pisemnie)..
7.Zamawiający moze zavłrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5- dniowego terminuo jeżeli w postępowaniu zostanię złożonatylko jedna oferta .

xvII. INFoRMACJE o FoRMALNOŚCIACH, JAKIE PoWINNY ZoSTAC
DOPEŁNIONE Po WYBORZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:
1. W przypadku udzieleniazatrtówienia

konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23
_
ust.1 ustawy Pzp)
zamawiający przed podpisaniem umowy zaŻądazłożeniaumowy

\--

regulującej współpracę tych wykonawców .
2. o terminie złoŻenia dokumentów, o których mowa w pkt.1 Zamawiającv powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.
3. JeŻeli wykonawca, którego oferta została wybrana' uchyla się od zawarciaumowy
w sprawie zamówięnia publicznego, zarflawiający moŻe wybrać ofortę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bezprzeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
Żę zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 .

XVIil. WYMAGANIA D OTY CZ ACf. Z ABEZPTECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zanawiający nie wymaga wniesieniazdbezpieczenianależytego wykonania umowy.

xlx.ISTOTNE DLA STRoN PoSTANOWIENIA, KTORE ZosTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ UMowY w SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PaBLICZNEGO, wZoR UMOWY:
l. Istotne postanowienia umowy określonezostały w załączonymwzotze umowy
(zał.nr 5 do SIWZ).
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Z.Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty
przezZamawiĄącego. Wykonawca akceptuje treśćwzoru umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegająnegocjacjom.

xx. PoUCZENIE o ŚnouxłCH oCHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwcY w ToKU PoSTĘPOWANIA
o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :
Wykonawcom' a takze innym osobom, jeŻeli ich interes prawry w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamaitającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnia29 sĘcznta
2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 201 0 r. nr l l 3, poz. 7 59 ze zm.)
przysługuj e odwołanie wyłącznie wobec czynno ści:
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenię zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołuj ącego.

XXI. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia
151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych)

*
': e

( art.

xxII. opis

częścizamówienia' jeżeli Zamawiający dopuszcza skladanie ofert
częściowych :

I. Zarnawiający nie dopvszcza składanie ofert częściowych.

xxIII.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
wart.67ust. 1pkt6i7lubart,l34ust.6pkt3i4ustawyp.z.p.jeżeliZamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień

Zarnavńający nie przewiduje możliwościudzielenia zamówień uzupełniających.

XXIV. Opis sposobu pruedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferĘ wariantoweo jeżeli Zamawiający dopuszczaich

\v'

składanie

:

Zanawiający nie dopuszczaskładania ofert wariantowych

.

xxv. Adres poczĘ elektronicznej

lub strony internetowej Zamawiającego' jeżeli
Zamaw iający dop uszcza p orozumiewanie się dro gą elektroniczn ą :
Zamawiaj ący nie dopus ZcZa por ozumi ewania się dro gą e lektroni czną.

xxvl.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenię między Zamawiającym a Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

XXV[.Informacja na temat aukcji elektronicznej

:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b
ust.1 ustawy p.z,P.
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wysokościzwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot
o

z

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxvln.

Ządanie wskazania przez Wykonawców w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom:
Zamawiający Żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie częścizamówienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,
iz Wykonawca nie zamietzapowierzyó Żadnej częścizamówienia podwykonawcom.

xxlx.

Określenie częścizamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom;

Zamawiający nie określił,która częśÓ zamówienianie może byó powierzona
Podwykonawcom.

XXX. Dodatkowe postanowienia:
Zamawiającv nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zalącznikami do SIWZ są:
l. Załącznik nr l - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik w 2 - Formularz oferty,
3. Załącznlk nr 3 - Wykazpomocy dydaktycznych
3. Załącznik nr 4 - oświadczenie, zgodnie z art.ŻŻ ust.1 i 2 ustawy,
4. Załącznik nr 5 - oświadczenieosoby ftzycznej prowadzącej działalnośógospodarczą
3. Załączruk nr 6 - oświadczenie, zgodnie z art.24 ustawy,

4. Załącznik nr

7

_ Projekt umowy,

Gózd,, dnia 24.04.2012 r.
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przez
Dyrektora Zespołu Ekonomiczno
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