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Zp.341/   /  /ZEAS/09 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

X Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  
                                             Zamówienia publicznego     X       

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 
                     ZESPÓŁ  EKONOMICZNO  ADMINISTRACYJNY  SZKÓŁ 

Adres pocztowy:   UL. RADOMSKA 7 

Miejscowość:   
GÓZD                          

Kod pocztowy: 
        26 - 634 

Województwo: 
MAZOWIECKIE 

Tel.:     048 320 -23-57 
              

Faks:  048  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 ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   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 monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie 
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II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                  X  Usługi              

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa , montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń  systemu telewizji 
dozorowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie przy ul. Szkolnej 64 . 
W skład  zestawu monitorującego  wchodzi: 
Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy; max 200 kl/s; max rozdz. zapisu 720/576 przy 25 kl/s; obsługa  3 HDD po 750 GB; 
zaawansowana wideodetekcja; 7 poziomów dostępu; archiwizacja na kartach pamięci lub na CD; wbudowana 
nagrywarka CD-RW; wbudowana karta sieciowa  - 1 szt. 
Kamera  zewnętrzna  kolorowa kompaktowa , przetwornik 500 linii;  czułość 0,6 lux /F 2,0 x) – 4 szt.  
Obiektyw do kamery kompaktowej – 4 szt, 
Obudowa kamery kompaktowej z grzałką i uchwytem – 4 szt. 
Monitor LCD „ 19” – 1 szt. 
HDD 750 GB – 1 szt. 
Zasilacz do kamer – 4 szt. 
Kamera kopułkowa wewnętrzna o rozdz. 420 linii; 1/3” ; czułość 0,5 lux;  obiektyw 3,6 mm  - 6 szt. 
Listwy elektroinstalacyjne, przewód koncentryczny + zasilający , materiały instalacyjne, 
Szkolenie, 2 egz. instrukcji obsługi monitoringu, książkę eksploatacji systemu . 
 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 

Dodatkowy przedmiot 

 

32.20.00.00-5 
32.32.35.00-8 
32.33.32.00-8 
34.97.00.00-7 
34.97.10.00-4 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          nie  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):      nie  

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających              nie  
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego): 

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA ** 

 

 

data  zakończenia:  18/09/2009 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM   

III.1)  WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

Zamawiający nie żąda  wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu . 
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III.2) W ARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w ustawie                         
i w niniejszej SIWZ oraz następujące warunki : 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 
-  Poprzez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności    
   Zamawiający rozumie wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru lub ewidencji działalności  
   gospodarczej. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy  – Prawo zamówień publicznych . 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń  i dokumentów, o 
których mowa w rozdziale  XVIII  SIWZ  metodą   „spełnia/niespełnia”,  z uwzględnieniem przepisu art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych . Z treści załączonych  dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu : Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia : 
 

1. Wypełniony formularz oferty  - na druku, którego wzór został dołączony do  materiałach przetargowych  ; 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i nie podleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na druku, którego wzór 
został dołączony do materiałów przetargowych – w formie zał ącznika Nr 1 ;  

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert w formie 
załącznik Nr 2 ; . 

4.Konesję MSWiA na świadczenie usług ochrony osób i mienia w zakresie określonym w art.3 ust.2 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – w formie zał ącznika Nr 3; .  

5.Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór projektu umowy na realizację zamówienia ,który został dołączony 
   do materiałów przetargowych –  w formie zał ącznik Nr4; 
 Inne dokumenty składane wraz z ofert ą: 
1.Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca  
   składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w formie zał ącznik Nr 5; 
2.W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy  
   - Pzp – w formie zał ącznik Nr 6;  
 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony  X                  Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            

Licytacja elektroniczna       

 

 

 



  ZP-400 

4/4 

IV. 2) K RYTERIA OCENY  OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert*** 

 

Najniższa cena              - 100 % 

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna         nie  

IV.3) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.3.1) 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: Zespół Ekonomiczno 
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd  I piętro  pokój nr 102  
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiaj ący przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli 
dotyczy):   Nie dotyczy 

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  Nie dotyczy  

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): 

Data:  24/08/2009        Godzina: 09 : 50 
Miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe, ul. Radomska 7, I piętro pokój nr 102 

IV.3.5) Termin związania ofertą 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): 

nie dotyczy  

 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  

(jeżeli dotyczy):  nie dotyczy  

 

 

 

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 12.08.2009 r. 

1.W Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl  
2. Na  stronie internetowej Zamawiającego  www.bip.gozd.pl 

3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZEAS w Goździe , ul. Radomska 7 

4. a/a 


