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                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
 
X Zamieszczanie obowiązkowe 
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 
 Zamówienia publicznego    X                 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: 
                 ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  
Adres pocztowy:   ul. Radomska 7 

Miejscowość: 
                                    Gózd 

Kod pocztowy: 
26 -634  

Województwo: 
mazowieckie 

Tel.: 
             48 320 23 57 

Faks: 
          48 320 23 57 

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.bip.gozd.pl 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli 
dotyczy): nie dotyczy 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
    X Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 
        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa i montaż komputerów, tablic interaktywnych oraz innych urządzeń dla Publicznego Gimnazjum                  
w Goździe  
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II.1.2) Rodzaj zamówienia 

  Dostawy                                  X   

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia  jest „ Dostawa i montaż komputerów, tablic interaktywnych oraz innych 
urządzeń dla Publicznego Gimnazjum w Goździe”.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wymieniony w załączniku sprzęt powinien być 
fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim . Przedmiot 
zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii 
określone w obowiązującym w Polsce prawie. Wymagania dotyczące sposobu realizacji 
zamówienia : - dostawa, wyładunek , instalacja oraz uruchomienie wszystkich  urządzeń objętych 
przedmiotem zamówienia z wypełnionymi dowodami urządzeń, szkolenie zostanie zrealizowane na 
koszt Wykonawcy w siedzibie Publicznego Gimnazjum w Goździe; - do wszystkich urządzeń 
należy dołączyć wszelkie przewody niezbędne do ich prawidłowego użytkowania; - Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych; - Wykonawca w ofercie wskaże producenta i 
model wyspecyfikowanego sprzętu. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  nie  

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 30.20.00.00-1 

 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

30 23 13 00 - 0,  30 23 74 60 -2,  30 23 21 50-0,  30 23 21 10 -8,  32 32 20 00 – 6,  
30 23 13 20 – 6,  38 65 21 00 -1,  30 23 74 50 – 8, 32 34 24 12 – 3, 48 00 00 00 - 8  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):  tak             liczba części:  2 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):   nie  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA2) 

 

zakończenia:  10.07.2011r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

                                             Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium . 
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III. 2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia :    nie  

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3)   

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY  
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć:  
 
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
 
-   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

 
-   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  
 
 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:  
III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
 
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 
 
 

-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał   
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania 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 ofert 
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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 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się takiego zaświadczenia  
 
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM  
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć :   
 
inne dokumenty – Zamawiający , żąda od Wykonawców składających ofertę poświadczonych za zgodność 
 z oryginałem kserokopii atestów i certyfikatów o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ  
 
 

III.6) INNE DOKUMENTY  

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

Dokument, z którego wynika  upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik 

 
 
 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 
50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie  
 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony  

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert : najniższa cena 

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie  
 

IV. 3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy : tak  
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   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p.  
w zakresie specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu komputerowego wyłącznie, jeżeli 
jednocześnie spełnione zostaną poniższe warunki: 
a) zmiany o których mowa nie wpłyną na zwiększenie ceny zaproponowanej w ofercie 
    Wykonawcy 
b) zmiany o których mowa nie wpłyną na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu  
    zamówienia, który Zamawiający określił  do 10 lipca 2011 r. od dnia podpisania 
    umowy dla Części 1 i 2; 
c) zmiany o których mowa nie wpłyną niekorzystnie na parametry techniczne zaoferowanego  
    sprzętu; 
d) Wykonawca udokumentuje, iż po podpisaniu umowy z Zamawiającemu sprzęt 
    zaoferowany w ofercie Wykonawcy został wycofany z produkcji przez jego producenta. 
Opisane zmiany muszą być pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli  
dotyczy): www.bip.gozd.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  siedziba  zamawiającego  

w Goździe, ul. Radomska 7 pok. 102. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): 
Data:  12.05.2011 r.                               Godzina: 09:50 
Miejsce: siedziba zamawiającego w Goździe ul. Radomska 7, pokój 102   

IV.4.5) Termin związania ofertą  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  
przedmiot zamówienia jest  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu 
„Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i 
terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku „ współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach  PRIORYTETU VII „ Tworzenie 
i poprawa warunków dla rozwoju Kapitału Ludzkiego” DZIAŁANIA 7.2. „ 
INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA EDUKACJI” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie  
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ZAŁĄCZNIK I  
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ nr    1  NAZWA : Dostawa i montaż 24 zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 
Szczegółowe wymagania w zakresie Części 1 Zamawiający opisał w § 3 ( Część 1) Załącznik Nr 1 
do SIWZ ( Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia) 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 30 20 00 00 - 1 

 
Dodatkowe przedmioty 
 

 
30 23 13 00 - 0,  30 23 74 60 -2,  30 23 21 50-0,  30 23 21 10 -8,   48 00 00 00 - 8 

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 

zakończenia:  10.07.2011 r. 

4) KRYTERIA OCENY OFERT  : Najniższa cena                                                         

CZĘŚĆ nr    2   NAZWA : Dostawa i montaż 10 zestawów tablic interaktywnych oraz innych urzadzeń 

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 
Szczegółowe wymagania w zakresie Części 2 Zamawiający opisał w § 3 ( Część 2) Załącznik Nr 1 
do SIWZ ( Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia) 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 32 32 20 00 - 6 

 
Dodatkowe przedmioty 
 

 
30 23 13 20  - 6,  30 23 74 50 - 8,  38 65 21 00 - 1,  32 34 24 12 - 3  48 00 00 00 - 8 

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 

zakończenia:  10.07.2011 r. 

4) KRYTERIA OCENY OFERT  : Najniższa cena                                                         
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Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu : 
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr. 99204-2011. z dnia  04.05.2011r. 
Strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gozd.pl   dnia  04.05.2011 r. 
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie  
Zamawiającego dnia 04.05.2011 r. 
. 
 
 


