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w postępowaniu o ud"ielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

\-

PRZETARGU

NI

EOGRAN ICZON EGO

o wartościmniejszej niż kwoĘ określone w przepisach wydanych na podstawie art.l

ustawy z druaZ9 stycnia?aoĄr. _Prawo zamówien publicznych

l

ust.8

NL.'

dostawę i montaż komputcrów, tablic
nych oltarz. innych
urządzeń dla Publicznego Gimnazium w Goździe .

.1
,
i

\-

hnówienie jest współfiłnłłsowaneze śrńIrowEuropejskiego Fułtduszu Rozwoju
Regionahego w ramąch PRIORI:IETU WI ,, Tlłorzenie i poprawa warunlrow dla rozwoju
Kapitału Ludzkiego'' DnAłANIE 7.2. ,, INFMSTRUKIazu gŁUŻĄCA EDUKACJI"
w ramach RegiołruInego Progranu operacyjnego Wajewilztwa Mazowieckiego 2007 -20] 3
projekt ,Wyłównywanie pozianł efukacji na tetenie gminy Gózd popłzez dostosowanie
budynfuów i tffiruów K i PSPłc Goździe da pot'zeb )anl wiłkłl,,
Podstawe pnawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z druLa29 styczlńa}oo4 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz U. z20lo r. Nr 113,
poz.759 z.e art.), zwanej w dalszej częścispecyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
w skrócie ,, ustawąp.z.p.'' lub -Pzp'' oraz akfów Wykonawczych do tej ustawy.
Do czynnościpodej mowany ch prz.ez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stozuje się pzepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny(Dz' U. m 16, paz.93,zwźn. anianami), jeżeliprząisyustawyPrawozamówień
publicznych nie stanowią inaczej .

Miejsce publikłcji ogłoszenia o pnetłrgu :
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr. /?.9.?0! :.?.9L4. z dnla26 naja 2oll r.
Strona internetowa Zamawiającego _ tttl, rt&iągtłt*,${ dna26 maja 2011 r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostęnym w siedzibie
Zamawiającego drua26 maja 2011 r.
^

I. NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Gózd

Nazwa
NIP :
Adręs:
Strona
Numęr
Numer

reprezentowąną przez
:

internetowa:

telefonu:
faksu:

i

Zespół Ekonomiczno Administracyj ny Szkół
796-25-91-373
ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd
www.bip.gozd.pl,
(48) 320 23 57
(48) 320 23 57

Czasurzędowania: w poniedziałek
od wtorku

wgodzinach7.30- 16.00

do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.30
w godzinach 7.30 - 15.00

w piątek
II.

TRYB IJDZIELENIA ZAMÓwrnNrł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia29 stycznia}}}A r. Prawo zamówień
publicznych(Dz.U.z20I0 r. Nr 113,poz.759,ze zmianami),zwanej dalej,, ustawąp.z.p.''
lub,,Pzpo'o wartości łącznej nieprzekraczEącej wyrazonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.l1 ust.8 ustawy p.z.p. .

nI. oPIS PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż komputerów, tablic interakq'wnych
',
otaz |nnych utządzen dla Publicznego Gimnazjum w Goźdzte" .

na? cześci.

+

2.Pnedmjotem zamówienia w Części1 jest dostawa i montaż 24 zestalxlów komputerowych,
vtządzenia wielofunkcyjnego ot^z drukarki dla Publicznego Gimnazjum w Goździe
o PaIametfach określonych w $ 3, Część7. Załączntka nr 1 do SI!7Z.
3. Przedmiotem zamówienia w Części2 jest dostawa 10 zestawów tablic interakrywnych otaz
innych utządzeń dla Publicznego Gimnaz)umw Goździe o pafametfach określonych w $ 3,
Część2. Załączntka nr 1 do SN7Z
4.SzczegóŁowy opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznlknr 1 do niniejszej SIWZ.
Wymieniony w z,ałączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać
instrukcję obsługi w języku polskim ' Przędmiot zamówienia musi spełniać wszystkie
wymogi dotyczące bezpieczenstwa oraz zuŻycia energii określone w obowiązującym
w Polsce prawie.
5.Wymagania dotyczące sposobu rea|izacji zamówienia :
- dostawa, wyładunek, instalacja oraz uruchomienie wszystkich utządzeń objętych
przedmiotem zamówienia z wypełnionymi dowodami urządzeń, szkolenie
zostanie zrealizowane na kosŹ Wykonawcy w siedzibie Publicznego Gimnazjum
w Goździę.
- do wszystkichurządzenna|eŻy dołączyć wszelkie przewody niezbędne do ich
prawidłowe go uzytkowania.
- Wykonawcazobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
_ Wykonawca w ofercie wskaze producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu.
4.Mieisce realizacii zamówienia: Gózd, ul. Starowiejska 130, 26 _ 634 Gózd
5.Nazwy i kodv dotyczące przedmiotu zamówięnia okręślonę we Wspólnym Słowniku
ZamówtęnPublicznych ( CPV) : 30Ż0 00 00-1 urządzeniakomputerowe;
30 23 13 00 - 0 monitory ekranowe; 30 23 74 60 -2 klawiatury komputerowe;
30Ż3 21 50 - 0 drukarki atramentowe; 30 23 2l |0 -8 drukarki laserowe;
32 32 20 00 -6 urządzenia multimedialnę; 30 23 13 20 6 moniłory dotykowe;
38 65 2100 -1 projektory; 30 23 74 50 * 8 tablety graftczne;32342412 - 3 głośniki;
48 00 00 00 -8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Iv. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówieni a na,, Dostawa i montaż komputerów, tablic intetaktywnych
oraz innych utządzeń dla Publicznego Gimnazjumw Goździe ,,

Części1 przedmiotu zamówienia _ od dnia podpisania umowy do 10 lipca 2011 r.
2. w Części2przedmiofu zamówienia - od dnia podpisania umowy do l0 lipca 2011 r.
1. w

v. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ

OPIS

sPosoBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

l.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którry spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l ustawy Pzp:
l.l.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonejdziałalnościlub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
l.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
l.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
l.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,kaŻdy
z warunków określonych w pkt. 1.l. * l.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Zuvłagi na charakter przedmiotu zamówieniaZamawiający nie opisuje sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l ustawy
Pzp.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów' które będą brały udztał w realizacji części

zamówienia, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iŻbędzie dysponował zasobami
niezbędnymi do rea|izacji zamówięnia,w szczególności przedstawiając pisemne
zobowią7anie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystani a z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.W postępowaniu mogą wziąó udział wykonawcyrktórzy spelniają 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 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenię zamówienia warunek
określony w pkt.2 powinien spełniać kaŻdy z wykonawców samodzielnie.

oŚwIADczEŃ LUB DoKUMENToW, JAKIE MAJĄ
DosTARcZYĆ wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓw uoztAŁU w PoSTĘPoWANIU:
VI. WYKAZ

A. W

celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu do oferty naleŻy
załączyÓ:

l.oświadczęnie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.22. ust.l ustawy Pzp wg wzonr nazał. nr 3 do sIwZ (oryginał);
W przypadku oferty składanej przęz wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa
w art.22 ust.l składa co najmniej jeden ztych wykonawców albo.wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotÓw, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, jest zobowiązany udowodniÓ zamawiającemu' iŻbędzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczęniazpostępowania

o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.l ustawy naleŻy
z}oŻyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonychza
zgodność zoryginałemprzez wykonawcę lub osobę upoważnionązzachowaniem sposobu
reprezentacji:
l.oświadczenie o braku podstaw do wykluczęniaz postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp,wgwzoru na zal. nr 4 do SIWZ
(oryginał);
2.Aktualny odpis z właściwegoĘestru, jeŻe|i odrębne przepisy wymagająwpisu do Ęestru,
w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.l pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczeniew zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy
wgwzoru nazal. nr 3A do SIWZ (oryginal);
3.Aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty za|eg}ych płatnościlub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed uptywem terminu skladania ofert.
Jezeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zarniast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamięszkania,
potwierdzaj ące odpowiędnio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalegazuiszczeniem podatków, opłat, albo Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu.
Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniejniz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny byó
wystawione nię wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofęrt.
JeŻeli w kraju zarnieszkarlia osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamięszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumęntem zawieraj ącym oświadczenie złoŻonę ptzed notariuszęm, właściwymorganem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczęgo
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siędzibę lub
miejsce zamięszkania _ wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów'
W przypadku oferty składanej przęz wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielęnię
zamówienia publicznego, dokumenty potwietdzające, ze wykonawca nię podlega
wykluczeniu składa kaŻdy z wykonawców oddzielnie.

vI A. INroRMACJA o DoKUMENTACH PoTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

oFERowANE DosTAwY' USŁUGI LUB RoBoTY BUDoWLANE
WYMAGAŃ oxnnŚLoNYCH PP(ZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
PRZE7'

Ponadto, Wykonawcy ubiegający się o udzielęnie zamówienia w Częścil i Części2 w celu
potwierdzenia, Że oferowane dostawy odpowiadająwymaganiom jakościowychokreślonych
przęz Zamawiającęgo' muszą złoŻyć, wraz z ofertą następujące ?Jeklaracje ( oświadczenialub
dokumenty) i certyfikaty dotyczące sprzętu wymienionego w Załączniku nr 1 do SIWZ :

Dotycąv: Części1
Zestaw komputerowy
1. Certyfikat

wymogu).

ISo9001 dla producenta sprzętu (załączyÓ dokument potwierdzający spełniarrie

2. oferowane modele komputerów musząposiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający

poprawnąwspółpracę oferowanych modęli komputerów Z ww. systemem operacyjnym
Vista (załączyó wydruk ze strony Microsoft WHCL).
jednostki centralnej mierzona zgodnie Z norTną ISo 7779 onz wykazana zgodnie
3. Głośność
ZnormąIso 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca
maksymalnieŻ7 dB (załączyć oświadczenie wraz z raportem badawczym wystawionym
pr zez niezaleŻnąakredytowaną j e dno stkę).
4. Deklaracja zgodności CE (załączyćdo oferty)
5. Ceńyfikat Energy Star 5.0 zamawiający wymaga wpisu dotyczącego oferowanego sprzętu w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org
wydruku ze strony internetowej.

Router
1. Certyfikaty

\_

lub http://www.energystar.gov.

Zamawiający dopuszcza dołączenie

CE, FCC,IC, Wi-Fi CERTIFIEDIMb/g/n.

Dotvczv : Części2
Tablica interaktywna
1.

Cenyfikaty CE i zgodnośćz Dyrektywą RoHS.

2. Certyfikowany przez producenta tablicy serwis w Polsce

Projektor multimedialny
ISo9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokumęnt potwierdzający spełnianie
wymogu).
2. Deklaracja zgodności CE 9 - załączyćdo oferty.
3. Certyfikowany przez producenta projektora serwis w Polscę
1. Certyfikat

Komputer multimedialny z systemem dotykowego ekranu
1. Certyfikat ISo9001 dla producenta sprzętlJ (załączyĆdokument potwierdza|ący spełnianie wymogu).
2. oferowane modele komputerów musząposiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną wspóĘracę
oferowanych modeli komputerów z ww' systemem operacyjnym załączyć wydruk ze strony Microsoft

wHCL).

\-

jednostki centralnej mierzona zgodnie z nolmą |so 7779 oruz vłykazana zgodnie
3. Głośnośó
z notmąISo 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca
maksymalnie26,3 dB (załączyć oświadczenie wraz z raportem badawczym wystawionym
pr zez niezaleŻnąakredytowaną j ednostkę).
4. Deklaracja zgodności CE (załączyćdo oferty) .
5. Certyfikat Energy Star 5.0 zamawiający wymaga wpisu dotyczącego oferowanęgo sprzętu
w internetowym katalogu http://www.eu_enerqystar.org lub http://www'enerqystar.gov . Zamawiający
dopuszcza dołączenie wydruku ze strony internetowej.

Wizualizer
1. Certyfikaty

FCC, CE (załączyć do oferty)

.

Bezpnewodorvy tablet grafi czny
1. Certyfikaty CE , ISo9001 dla producenta(załączyó do oferty)

.

Ekran projekcyjny na statywie przeńośny
1. Certyfikaty

CE

(

załączyć do oferty)

.

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w inńym jęryku niż język polski
winien byózłożony wrazztłumaczeniem na język polski, poŚwiadczonym za zgodność
przez Wykonawcę.

vII. INFORMACJE o SPoSoBIE PORoZUMIEWĄNIA sIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OSWIADCZEN LUB
DoKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE oSÓB UPRAWNIONYCH Do
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiającv i wykonawcy przekazują faksem o z zastrzeŻeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złoŻęnia oferty wtaz Z załącznikami, w tym oświadczęń

\*

-

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie pruez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonychprzez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4.IeŻeli zarnawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron naŻądanie drugiej niezwŁocznie potwierdzafaktich
otrzymania.
5' Domniemywa się, iz pismo wysłane przezzamawiającego na numer faksu podany przęZ
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umozliwiający zapoznanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba że wykonawca wezwany ptzez zamawiającego do potwierdzenia
otrzymaniaoŚwiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkt.4 oŚwiadczy iz ww. wiadomoŚci nie otrzymał'
6. Korespondencję związanąz niniejszym postępowaniem, na|eŻy kierować na adres :
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks: 48 320-23-57
7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józef Drab
Tel. 48 320-23-57 , godz.7.30 - 15.00

VIII. oPIs SPosoBU UDZIELANIA

:

1.

\-

wYJłŚNmŃ TREŚCI SIWZ:

Wykonawcamoże zwróció się do zanawiającego z pisemnąprośbą- wnioskiem
o wyjaśnienię treściSIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie , nie póżniejjednak niż
2 dniprzed upływem terminu składania ofert, na piśmie nazadane pytanie' przesyłając
treśćpytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na stronie intemetowej ( www.bip.gozd.pl w zakładce Zamowięnia publiczne),
- pod warunkiem, Że wniosek o wyjaśnienietreści specyfikacji wpłynąłdo zamawiającego
nie później niz do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofęrt

.

2.W przypadku rozbiezności pomiędzy

treŚcią niniejszej SIWZ a treściąudzielonych
jako
obowiązującąna|eŻy przyjąć treśćpisma zawierającego poŹniejsze
odpowiedzi,
o świadczen ie zamawtające go.
3 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treściSIWZ.
4.IeŻeli w wyniku zmiany treściSIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówięniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenię zmian w ofertach, zalnawiający
przedłuŻy termin składania ofęrt i poinformuje o tym wykonawców, którym ptzekazano
SIWZ oraz umieścitaką informację na stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl '
w zal<ładce Zamówienia publ iczne).

Ix. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium.

x. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Ustala się, Że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni ' Bieg terminu
związaniaofertąrozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŻe przedłuŻyc termin
związania ofertą ztym Że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związariaofertązwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłuŻenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższyniż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. oferta musi byó sporządzonaz zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. oferta w t az Z zaŁącznikami mus i by c c zyielna.
3. oferta wrazzzałącznikarti musi byÓ podpisanaprzez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi byó dołączone do
oferty, jeŻe|i nie wynika ono Z innych dokumęntów załączonychprzez wykonawcę'
4. JeŻęli osoba/osoby podpisująca ofeńę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treŚci jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi byc złoŻone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem ( kopia pełnomocnictwa
powinna być poświadczona notarialnie) .
5. oferta wrazzzałącznikami musi być sporządzonaw języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofeńę sporządzony w innym języku niż jęryk polski winien być
złożonywrazztłumaczeniem na język polski' poŚwiadczonym przez Wykonawcę.
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiązącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę moga być złożonew orvginale lub Ęserokopii
potwierdzonei za zgodnośćz oryginałem przez Wykonawce.
7. Za|eca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treśćstrona oferty była podpisana lub
parafowana przęz wykonawcę'KuŻdapoprawka w treścioferty, aw szczęgólności kat;Żde
przerobienie, przekreślenie' uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektoremo etc
powinny być parafowane ptzęz Wykonawcę.
8.Za|eca się, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączonę i kolejno ponumerowanę.
W treścioferty winna być umieszczona informacja o iloŚci stron.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwa|czaniu nięuczciwej konkurencji' co do których
wykonawcazastrzega, Że nie mogąbyć udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą byc oznaczone klauzulą,, Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.I I ust.4 ustawy z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj i (Dz. U . z 2003 r. nr 1 53 poz. 1 503 ) i dołączonę do oferty, zaleca się, aby
''
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie ztym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne dziil'ania w celu zachowania
ich poufności:
l0.Wykonawca ponosi wszelkie koszty z:wiązane z przygotowaniem i złozeniem oferty.
ll.ZłoŻenie więcej niż jednej oferty lub złozęnie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduj e odrzucenie wszystkich ofert złoŻonych przez wykonawcę.
l2.Wykonawca wskaze w ofercie tę częśó zamówienia' której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Na ofeńę składają się:
a) formularz oferty ( zał. nr 2 do SIWZ).
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udzidłu w postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust'1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru ( wzór zał. nr 3 do SIWZ ).

c) oświadczeniewykonawcy o braku podstaw do wykluczeniazpostępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp
wgzałączonego wzoru (wzór zał. nr 4 do SIWZ).
d) aktualny odpis z właściwegorejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagająwpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówięnia albo składania ofert, a w stosunku do osób ftzycznych oświadczenia
w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy' wg zaŁączonego wzoru ( wzór zał. nr 3A

do SIWZ).
e) aktualne zaświadczęnie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał
przewidzianę prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawione nie
wcześniejniz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
g) Ponadto, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówięnia w Częścil i Części2
w cęlu potwierdzenia, Że oferowane dostawy odpowiadająwymaganiom jakościowych
określonychptzezZamawiającego' muszą złoŻyćwraz z ofertą następujące deklaracje
( oświadczenia lub dokumenty) i certyfikaty dotyczące sprzętu wymienionego
w ZaŁączniku nr 1 do SIWZ :

Zestaw komputerowy

Ceńyfikat ISo9001 dla producenta sprzętu (załączyćdokument potwierdzający spełnianie
wymogu).
2. oferowane modele komputerów musząposiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów Z ww. systemem operacyjnym
Vista (załączyćwydruk ze strony Microsoft WHCL).
jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą lso 7779 oruz vłykazana zgodnie
3. Głośność
znormąIso 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca
maksymaln ie 27 dB (załączy ć o świadczenie pro ducenta).
4. Deklaracja zgodności CE (załączyc do oferty)
1.

Router
1. Certyfikaty

CE, FCC, IC, Wi-Fi CERTIFIEDIMb/g/n

.

Tablica interaktywna
1. Certyfikaty

CE i zgodnoŚć z DyrektywąRoHS.

2. Certyfikowany przęZ producenta tablicy serwis w Polsce

Projektor multimedialny
ISo9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu).
2. Deklaracja zgodności CE 9 - załączyć do oferty'
3. Certyfikowany ptzęz producenta projektora sęrwis w Polsce
1. Certyfikat

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się

z
postępowaniapoprzez złoŻenie pisemnego powiadomienia' według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE". Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejnoŚci po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy orazzgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwieranę.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Radomskiej 7,
w pokoju nr 105, w dniu 06.06.2011 r. o godzinie 12: 00 .

'\--

w Gożdzie'

2.Bezpośrednio przed otwarciem ofęrtZamawiający poda kwotę' jaką zamierzaprzeznaczyc
na sfi nansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofertZanawiający poda nazwy ( firmy) adresy wykonawców'
'
informacje dotyczące ceny terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
'
płatnościzawartych w ofertach.
4. otwarcie ofertjest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecnościwykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiającv prześle
lvykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkowąbrutto zaposzczególne pozycje

oraz całkowitą cenę brutto za rea|izację zamówienia w kaŻdej częścizamówienia, na
które składa ofertę. Całkowita cena brutto dla kaŻdej z częścizamówienia zostanie
wyliczona na podstawie kalkulacji wskazanej w Formularzu oferty ( liczbowo i słownie).
2. Wykonawca oblicza ceny oferty w oparciu o informacj e zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia .
3. Wartośćzamówienia musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie
z dokładnościądodwóch miejsc po przecinku

xv. OPIS KRYTERIÓw, xrÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY 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

Maksymalna ilośćpunktów
jakie może otrrymać oferta za dane
krvterium

Znaczenie
procentowe

kryterium
I

Cena

100 punktów

r00 %

2. Zamavłiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg
następującego wzonr:
_ Kryterium : Cena
- 100 punktów:
Wykonawca, który złoŻy ofertę z |ainlższą cena. która nię podlega odrzuceniu,
ottzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów
według wzoru:

C:

C

min

c*

_---

X

l00 punktów

gdzie:

C
C
C

:

min
:
"

ltczba punktów za kryterium,ocena'';

= najniŻsza cena wynikająca ze złoŻonych, nie podlegających odrzuceniu

ofert;

cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu.

o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniŻsza cena .
4. Zamawiający odrzuca ofertę w następującychprzypadkach :
1) jest niezgodna z ustawa.
2) iej treŚó nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zzastrzeŻeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy;
3) jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zw alczaniu nieuczciwej konkurencj i ;
4) zawieruruŻąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŻonaprzez Wykonawcę wykluczonego Z udziału w postępowaniu
o udzielęnie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
6) za-wiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3.

xvl. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

:
-

\_

1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp orazw niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych WaruŃów zamówienia kryteria wyboru.
2. o odrzuceniu ofert(_y), zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoŻyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający za-wiadomi równiez o Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złoŻyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje,
określone w art.92 ust.1 pkt.1 , art.94 ust.1 lub 2 Pzp ( zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl w zakładce
Zamówięnia publiczne) i w swojej siedzibie na,,Tablicy ogłoszeń''
5. Do wykonawcy, którego oferta zostanię wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie zavłarciaumowy .
6. Zamawiający zawrzę umowę w sprawie zamówięnia publicznego w terminie nie krotszym
niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem' albo l0 dni _ jeżeli
zostało przesłane w inny sposób ( pisemnie)..
7. Zamawiający moŻe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5_ dniowego terminu' jeŻeli w postępowaniu zostanie złoŻona tylko jedna oferta '

xv[. INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE PoWINNY ZOSTAĆ
DoPEŁNIoNE Po WYBORZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. W przypadku udzięlenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23

ust.l ustawy Pzp) _ zamawiającv przed podpisaniem umowy zaŻądazłoŻęnia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców .
2. P tzed zawarciem rrmowy Wykonawca, który j e st osobą ftzy czną prowadzącą działalność
gospodarczą jak również Wykonawcy prowadzący wspólnie działalnośćna podstawie
umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia aktualnych zaświadczęn
o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej oruz umowy społki cywilnej.

o tęrminię złoŻenia dokumentów,

o których mowa w

XVIil. WYMAGANIA D OT Y CZ
WYKONANIA UMOWY:

ACF. Z ABEZPIE C

3.

pkt.l iŻ Zamawiający powiadomi

Wykonawcę odrębnym pismem.
4. JęŻęli wykonawca, którego oferta została wybrana' uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nię wnosi wymaganego zabezpielzęnla
należytego wykonania umowy' zarnawiający moze wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Że zachodzą
przesłanki uniewaznięnia postępowania, o ktorych mowa w art. 93 ust.1.

ZENIA NAL

E

ZYTE GO

oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem
rrmowy wnieśó zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokoŚci 5 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreŚlonego w Umowie w

1. Wykonawca, którego

a.
b.

:

pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo_
kredytowej ztym Że zobowiązanie kasy jest Zawszę zobowiązaniem pienięZnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanychprzezpodmioty, o których mowa w art.6b ust'5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości :
2. ZazgodąZamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub społdzielczej kasy oszczędnościowo

- kredytowej ;
b) przezustanowienie zastawu na papierach wańościolvych emitowanychprzez Skarb
Państwa lub j ednostkę samorządu terytorialnego ;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreŚlonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3.Zabezpieczęnie nalezytego wykonania umowy zostanie zwróconę w terminie:
oń
- 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót _ 70
- 15 dni po upływie okresu gwarancji i rekojmi_ 30 %'

xlx. ISToTNE DLA sTRoN POSTANoWIENIA, KTORE ZOSTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, WZOR UMOWY:
l.

Istotne postanowienia umowy określonezostały w załączonymwzorze umowy

(zał.nr 5 do SIWZ).

2.Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych waruŃów przyjęcia oferty
przęzZamawiającego. Wykonawca akceptuje treŚć wzoru umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
Postanowięnia umowy ustalone w projekcie nie podlegająnegocjacjom.
3' W przypadku okoliczności wymienionych w art. l45 ustawy Prawo zamówięń
publicznychZamawtający może odstąpió od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Zamavłiający przewiduje mozliwość zmiany treŚci umowy zgodnie z art. L44
ustawy p.z.p. w zakresię specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu wyłącznie, jeżeli
jednocześnię spełnione zostaną ponizsze warunki:
a) zmiany o których mowa nie wpłynąna zwiększenie ceny zarea|izację zamówienia,
zaproponowanej w ofercie Wykonawcy;
b) zmiany o któryóh mowa nie wpłynąna wydłuzenie terminu realizacji przedmiotu
zamówienia' który Zamawiający określiłdo 10lipca 2011 r. od dnia podpisania
umowy dla Części1 i 2;

c) zmiany o których mowa nie wpłynąniekorzystnie na parametry techniczne
zaoferowanego sprzętu;
d) Wykonawca udokumentuje, iż po podpisaniu umowy zZamawiającemu sprzęt
zaoferowany w ofercie Wykonawcy został wycofany z produkcji przez jego producenta
lub autora.
5. opisane zmiarry muSZąbyó pisemnie zaakceptowane przezZamawiającego i Wykonawcę'
Do dokonaniazmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

xx. PoUCZENIE o ŚnouxłCH oCHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
WYKONAWCY w TOKU PoSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA :
Wykonawcom' a takze innym osobom, jeŻeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznac uszczerbku w wyniku naruszęnia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnia29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z2010 r. nr 1 l 3, poz.'l59 ze zm.)
przysługuj e odwołanie wyłącznie wobec czynno ści:
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołuj ącego.

XXI. Zamawiający nie będzie udzielał za|iczek na poczet wykonania zamówienia
15Ia ustałvy z dnia 29 sQcznia 2004 r. _ Prawo ząmówień publicznych)

xxII. opis

( art.

części zamówienia' jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych:
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert naposzczególne części,ale dana częśćjest

:
-

niepodzielna i wykonawca zobowiązany jest pod lygorem odrzucęnia oferty do
zaoferowania wszystkich pozycji danej części.
2. Wykonawca moze złoŻyć,ofertę na jedną lub więcej częściprzedmiotu zamówięnia.

:

xXIil.Informacja

o przewidywanych zamówieniach uzupelniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7lub art.134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy p.z.p. jeżeli Zamawiający

przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwościudzielenia zamówięń uzupełniających.

XXIV. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantoweo jeżeli Zamawiający dopuszczaich
składanie :
Zamawiający nie dopuszczaskŁadania ofert wariantowych

.

xxv.

Adres poczĘ elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamaw iający dopuszcza porozumiewanie się dro gą elektroniczną :
ZamawiĄący nie dopus zcza por ozumiewania się

dro gą el ektroni

czną.

xxVI.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
międry Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

XXVU.Informacja na temat aukcji elektronicznej

:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
na podstawie art.91b
ust.l ustawy p.z.p.

Xxv[.

Informacja o wysokościzwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot z

Zamawiającv nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxvln. Żądaniewskazania przezWykonawców w ofercie częścizamówienia, których
wykonanie powierry podwykonawcom:
Zamawiający żąda wskazania przęzWykonawcę, w ofercie częścizamówienia,
które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie
będzie oznaczał,
iz Wykonawca nie zamięrzapowierzyć Żadnej częścizamówienia podwyr<onawcom.

xxx.

Określenie częścizamówienia, która nie może być powierzonapodwykonawcom;

Zamawiający nie określił,która częśćzamowienia nie moze być powierzona
Podwykonawcom.

XXX. Dodatkowe postanowienia:
Zamawiającv nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Załącznikami do SIWZ są :
1. Załącznik nr l - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty,
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie, zgodnie z art.22 ust.1 i 2 ustawy,
4' ZaŁącznik nr 34 - oświadczenieosoby ftzycznej prowadzącej działalnośćgospodarczą
3. ZaŁącznik nr 4 - oświadczenie,zgodnie z art.24-ustawy,
4. Załącznik nr 5 - Projekt umowy'
Gózd, dnia 25 maja 20tl r.

ZATWIERDZONA

przez
Dyrektora Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół w Goździe

JOZEFAD

