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w postępowaniu o udzielenie zamórvienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoĘ określone w prząisach wydanych na podstawie ań'l l ust.8

ustawy zdniaŁ9 sĘczrua2oo4r. _Prawo zamówień publicznych
na:

dostawę i tnontaż 7ł zestawów komputerowych, urządzenia
wielofunkcyinego, drukarki oraz proiektora dla Publicznego Gimnazium

w Goździe "

hmówienie jest wspóffinansowane ze srdków Europejskiego Funduszu Rozwoju
RegtonłInego w ramach PRIORWETU WI ,, Tworzenie i poprawa warunlrów dla rozwoju

Kapttału Ludzkiego" DZałANIE 7.2. ,, trNFRA9TRUKIaRA SŁUŻ5CA ED(JKACJI''
w ramach Regionalnego Prograrmł operacyjnego Wojewilztwa Mazowieckiego 2007 -2aI3
PĄekt ,,Wyrównywanie poztoruł edukacji na tetenie gminy Gózd poprzez dostosowanie

budynlaów i terentóa, K i PSPw Goździe dł potzeb )a(I ułieku ,,

Podstarve prawna:
Postęporranie o udzielenie zamówienia publiczilego prowadzone jest na podstawie przepisow
ustawy z ónia29 stycznia2aa4 r. Prawo zamowień publicznych (t j Dz. U. z20la r. Nr l13,
paz.759 ze nrl.), zwanej w dalsĄ częsci Specyfikacji Istotnych \Yarunków zamówienia
w skrócie,, ustawą p.z.p." lub ,, Pzp'' oraz aktówWykonawczych do tej ustawy.
Do czynnosci podejmowanych przezZamavłiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz.93, zpoźn. zrrrianami), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej .

Strona internetowa Zamawiającego _ xl*Ł.::l-i]"**:'L*:.i dnia 20 czerwca 201l
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siędzibie.
Zamawiającego dnia 20 czenvca Ża|l r.

r.



I. NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo
Gmina Gózd
reprezentowaną przez :

Nazwa : Zespół Ekonomiczno Adminishacyjny Szkół
NIP: 796-25-91-373
Adres: ul. Radomska7,26_$4 Gózd
Strona internetowa: www.bip.gozd.pl,
Numer telefonu: (48) 320 23 57
Numer faksu: (48) 320 23 57
Czasurzędowania: w poniedziałek wgodzinach7.30 _ 16.00

od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.30
w piątek w godzinach 7.30 _ 15.00

II. TRYB UDZIF,LFNIA ZAMÓwrBNrł
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonęgo' na podstawie ustawy z dniaZ9 styczniaZ}}4 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z2a10 r. Nr 113,poz.759,ze zmianami),zulanej dalej ,, ustawąp.z.p.''
lub,,Pzp'' o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrazonej w złotych równowartości kwoty'\- określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy p.z.p. .

m. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest 
' Dostawa i montaż 24 zestawów komputeroWch,

urządzenin wiclofunkcyjnego, drukarki oraz projektora dla Publicznego Gimnaz,jum
w Goździe." .

2.Szczegółowy opis Przedmiotu Załnowienia stanowi zaŁączniknr 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 dotyczącebezpieczeństwa oraz zuŻycia energii określone w obowiązdącym
w Polscę prawie.

5 . Wymagan ia doty czące spo sobu rcalizacji zamówieni a :

_ dostawa, wyładunek , instalacja oraz uruchomienie wszystkich urządzeń objętych
przedmiotem zamówienia z wypełnionymi dowodami vrządzeń, szkolenie
zostanie zrealizowanę na koszt Wykonawcy w siedzibie Publicznego Gimnazjum
w Goździe.

.v - do wszystkichwządzeinależy dołączyó wszelkię przewody niezbędne do ich
prawidłowe go uzytkowania.

_ Wykonawcazobowięuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
_ Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu.

4.Mieisce realizacii zamówienia: Gózd, ul. Starowiejska l30, 26 _ 634 Gózd
5.Nazrry i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określonę we Wspólnym Słowniku

Zamówień Publicznych ( CPV) : 30 20 00 00-1 urządzenia komputerowe;
30 23 13 00 - 0 monitory ekranowe; 30 23 74 60 -2 klawiatury komputerowe;
30 23 21 50 - 0 drukarki atramentowe; 30 23 2I I0 -8 drukarki laserowe;
38 65 2100 -1 projektory,48 00 00 00 -8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Tęrmin wykonania zamówieniana ,,Dostawę imontaż 24 zesta'wów komputetowych,

utządzeniawielofunkryinego, drukat|<l otaz projektora dla Publicznego Gimnazjum w Goździe ,,
- od dnia podpisania umowy do 20 lipca 2011 r.



v. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ OPIS sPoSoBUDoKoNYWANIA oCENY SPEŁNIANIA TYCH ŃłnuŃrów' "-_

l'W postępowaniu log3 wziąć,udział_wykonawcy' któruyspełniają warunki udziału wpostępowaniu, o których mowa w art.2i ust.l ust-ńy Pzi: 
_ o (

l'l'Posiadają uprawnienia do wykonywania okreśio',ej d"iałalności lub crynności
- _ 

jeżeli przepisy prawa nakładają óbowiążek ich posiadania.
l.2.Posiadają wiedzę i doświadc r"ni^ do wykonania zamówienia.
l'3'Dysponują odpowiednim potencjałem ńchniczoy- o.u" osobami zdolnymi dowykonania zamówienia.
|'4'Znajdają się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,kużdyz warunków określonych w pkt. l.l. _ 1 .ł. *inión .p.iniue co najmniej :.a"n ' ó"l, 
wykonawcówalbo wsryscy ci wykonawcy wspólnie.

Zuwagi na charakter przedmiotu zamówieniaZamawiający nie opisuje sposobu dokonywaniaoceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o któryct mowa w'art.22ust.l ustawyPzp-

Wykonawca powołuj ący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziałuw postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 'd'ilil ;; ahzacjiczęścizamówienia, jest zobowiązany udowódnić, zamawiają..ń'iz bęózie ov'p"""*"ł zasobaminiezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstu*iu1ą.'pi.iln"
zobowiryanie innych podmiotów do oddania *,iao dffizycji ni.'uęĘ.h 

"asobó* 
naokres korzystania z nichprzy wykonywaniu zamOwienia.

2'W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcyrktórzy spelniają warunek udziałuw postępowaniu doĘczący braku podstaw do wyi:rluczenia" po'tipornuniu o udzieleniezamówienia publicznego w okolicznościach, o kiórych mowa w art,Z4ust.l ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielęnie zamówienia warunekokreślony w pkt.2 powinien spe1niaó każdi;Wkonu*.o* samodzielnie.

vI. WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUłIENTÓW, JAKIE MAJĄDOSTARC ZY Ć wY KoNAWCY w CELU PoTwIEiłDzENIA SPEŁNIENIAwARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU:

A' w celu potwierdzeniaspełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należyzałączyć:

l'oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonymw art.22. ust.l ustawy Pzp wgwzoru na zał. nr 3 do sIwZ 1brygina|;

! nr1rgadku oferty składanej 
?r?ezwykonawców ubiegających się wspólnie o udzielęnieZamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu tja.go z warunków, o których mowaw art'22 ust'l składa co najmniej jeden ztyóhwykonawcóialbo wszyscy ti*yt onu*.ywspólnie.

Wykonawca powofujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udziałw realizacji częścizamówienia, jest zobowiryany udowodnić, zamawiają...u, iz bęózie ay'pó""*"ł zasobaminiezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstu*iu;ą" pir..n.
zobowią7anie innych podmiotów do oddaniarnioo dyspĘcjrni."tęiny.tr rasorow naokres korzystania z nich przy wykonywaniu zamOwienia.



B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniazpostępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.l ustawy naleŻy
złoĘć następujące dokumenĘ w formie oryginału lub ksęrokopii poświadczonychza
zgodnośó zoryginńemptzezwykonawcę lub osobę upowaznionązzacho*uni.- sposobu
reprezentacji:
l.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenib,zpostępowania z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp,wgwzoru na zał. nr 4 do slwz
(oryginał);

2.Aktualny odpis z właściwego Ęestru, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru,
w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.t pt t 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

wgwzoru nazał. nr 3A do SIWZ (oryginal);
3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające' Że

wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenię lub rozłożenie na ruty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert.

JęŻęli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zartięszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zariast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscę zarnieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalegazuiszczęniem podatków, opłat, albo żę uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożęnie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawionę nie wcześniej niż 6 miesięcy
ptzedupływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być'
wystawione nie wczęśniej niż 3 miesiące przed upĘwem tęrminu składania ofert.
Ieżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenię złoŻone przednotariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospod*rrógo
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiedniądatąwymaganądla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwietdzające, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa kuŻdy z wykonawców oddzielnie.

vI A. INFORMAcJA o DoKUMENTAcH PoTwIERDzAJĄCYCH SPEŁNIANIE
PR'ZE,Z oFERowANE DosTAwY, USŁUGI LUB RoBoTY BUDoWLANE
WYMAGAŃ oxnnŚLoNYCH PRaEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Ponadto, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w cęlu
potwierdzenia, Że oferowane dostawy odpowiadająwymaganiom jakościowych określonych
przezZamawiającego' muszą złoŻyć wtaz z ofertą następujące deklaracje ( oświadczenia lub
dokumenty) i certyfikaty doĘczące sprzętu wymienionego w Załącznikunr l do SIWZ :

Zestaw komputerowy

1. Certyfikat ISo9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu)



2. oferowane modele komputerów musząposiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawnąwspółpracę oferowanych modęli komputerów z ww. systemem operacyjnym
Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

3. Głośność jednostki centralnej mięrzona zgodnie z normą Iso 7779 orazwykazana zgodnie
z normąISo 9296 w pozycji obserwatora w Ębie jałowym (IDLE) wynosząca
maksymalnięŻ7 dB

4. Deklaracja zgodności CE (załączyć, do oferty)

vII. INFoRMACJE o sPosoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJACEGo
Z WYKoNAWCAMI oRAZ PRZEKAZYWANIU oŚwnoczEŃ LUB
DoKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE osÓB UPRAWIIIoNYCH Do
POROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzięlenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje zamauliający i wykonawcy przekazują faksem, z zastrzeŻęniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzęŻona jest dla zŁoŻenia oferty wraz z załącznikarti, w tym oświadczeń

i dokumentów potwierdzających spełnianie waruŃów udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumęntów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych ptzez zamawiającego orazpełnomocnictwa.

4. JęŻelizamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz
informacje faksem, kaŻdaze stron naŻądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5. Domniemywa się, iz pismo wysłane ptzezzarlawiającęgo na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umoŻliwiający zapoznanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba że wykonawca wezwany przezzamaułiającego 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 kierowaó na adres :

Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkól w Goździe
ul. Radomska 7
26 - 634 Gózd
Faks: 48320-23-57

7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józef Drab
- Tel. 48 320-23-57, godz. 7.30 - 15.00

vI[. oPIs sPoSoBU UDZIELANIA wYJłŚnlBŃ TREŚCI SIWZ:

1. Wykonawca moze zwróció się do zarnawiającęgo zpisemnąprośbą- wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamavłiający odpowie niezwłocznie , nie póżniejjednak niz
2 dniptzed upływem terminu składania ofert, na piśmie nazadane pytanie, przesyłając
treśó pytania i odpowiedziwszystkim uczestnikom postępowania otazumieści taką
informację na stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl w zakładce Zamówienia publiczne)'
- pod warunkiem, Że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego
nie pózniej niz do końca dnia, w którym upływa połowa wyŻnaczonego terminu składania
ofert.

2.W ptzypadku rozbiezności pomiędzy treściąniniejszej SIWZ a treściąudzielonych
odpowiedzi, j ako obowią.zuj ąc ą na|eŻy przyj ąć tre śó pisma zawieraj ące go póŹniej sze
oświadczenie zamawiaj ącego.



3 Zamawiający nie przewiduje zwołaniazebraniawszystkich wykonawców w celu
wyj aśnienia treści SIWZ.

4. JeŻę|i w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzęnie zmian w ofenacń , zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym prrók*^o
SIWZ oraz umieści takąinformację na stronie-internetowej 1www.bip.gold.ńl .

w zaMadce Zamówienia publiczne).

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

x. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ:

1. Ustala się, ze składający ofertę pozostaje nią związany ptzęz3O dni . Bieg terminu
złłiązania ofertą r ozpoczyna się wraz z upływem terminu składani a ofert.

2. Wykonawca samodzielnię lub na wniosek zamawiającego może ptzedłuŻyćtermin
zwiryania ofertą ztymŻe zamawiający moze tylko raz, co najmńiej na 3 dni ptzed
upływem terminu związaniaofertązwrócić się do wykonawców o wyraŻenie zgody na
przedłuŻenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŻszy niz oo dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. oforta musi być sporządzonazzachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazności.
2. ofertawraz z załącznikami musi być czytelna.
3. oferta wrazzzałącznikami musi byó podpisanaprzęzosobę upowaznioną do

reprezentowania wykonawcy. Upowaznienię do podpisania oferty musi byó dołączone do
oferty, jeŻelinie wynika ono z innych dokumęntów załączonychprzez*ykonu*"ę'

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działana podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do ofórty i musi być złoŻone
w oryginale lub kopii poświadczonej zazgodność z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa
powinna byó poświa dczona notarialnie) .

5. oferta wtazzzałącznikani musi być sporządzonaw języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofeńę sporządzony w innym jęryku niż jęryk polski winien być
złożony w raz z tłumaczeniem na j ęzyk pols ki, pośw iad czonym p"re, Wyko n awcę.
W razie wątpliwościuznaje się, iz wersja polskojęzyczna jest wersją wiąząóą.

6. Dokumenty składające się na ofertę moea bvć złożone w orveinaie lub kseiokopii
nalem

7.Zaleca się' by kużdazawierająca jakąkolwiek treśó strona oferty była podpisana lub
parafowana przęz wykonawcę. Kazda poprawka w treści oferty, aw szcrógóhości każdę
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektórem, etc
powinny być parafowane ptzez Wykonawcę.

8.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron'

9. W prrypadku, gdy informacje zawartę w ofercie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawcazastrzega, Że nie mogąbyć udostępniane innym uczęstnikom postępowania,
musząbyć oznaczonę klauzulą,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.l I ust.4 ustawy z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji(Dz.U. z2003 r. nr 153 poz. 1503 ) ,,i dolączone do oferty, zaleęasię, aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie ztymprzepisem przęztajemnicę przedsiębio''i*u
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej inforńacje techniczńę,



technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działaniaw celu zachowania
ich poufności:

l0.Wykonawca ponosi wszelkie kosŻy związane Zpruygotowanięm i złoŻeniemoferty.
ll'.ZłoŻęnie więcej niż jednej oferty lub^złoŻęnie oferty źawierającej propozycje alternatywne

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŻonych ptzeznoytonu*.ę.
l2.Wykonawca wskaze w ofercie tę część zamówienia, któĘ wykonanie powierzy

podwykonawcom.
13. Na ofeńę składają się:

a) formularz oferty ( zał. nr 2 do SIWZ)'
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu waruŃów udziału w postępowaniu, o których

mowa w art.22 ust.l ustawy Pzp, wg zał'ączonego wzoru ( wzór rił. nr3 do SIWZ ).
c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczęniazpostępowania

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
wgzałączonego wzoru (wzór zał. nr 4 do SIWZ)

d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeże|i odrębne przepisy wymagająwpisu do
rejestru, w celu wykazaniabraku podstaw do wyklucżenia w oparciu o art.24 wt. t
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesię.y p'".ł upływem tęrminu
składania wniosków o dopuszczenię do udziału w postępowaniu o udzielenię
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób ftzycznychoświadczenia
w zakresie art.24 ust.1 pk1 2 ustawy, wgzałączonego wzoru ( wzór zał. nr 3A
do SIWZ).

e) aktualne zaśłiladczenię właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierd zające, Że
wykonawcanie za|ega z opłacaniem podatków lub zaświadczenir, ż"uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie naraty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu - wystawione nie
wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofęrt.

f) dokument, zktótego wynika upowaznienie wykonawcy do podpisania oferty lub
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

g) Ponadto, Wykonawcy ubiegający się o udzielęnie zamówienia w celu potwierdzenia,
ze oferowane do stawy odpowiadaj ą wymaganiom j ako ściowych okreśionyc h przez
Zamawiającego' muszą złoŻyć wtM zofertą następujące deklaracje ( oświadczenia lub
dokumenty) i certyfikaty dotyczące sprzętu wymienionego w Załąóznikunr l do SIWZ

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:
1. oferty musząbyó zŁoŻone w siedzibie Zamawiającego w Goździeprzy ul. Radomska 7

- pokój nt l02, w terminie do dnia 29.06,20ltroku do godz. og : śo .
2. ofertę na|eŻy umieśció w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno b,yć, oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekońomiczno
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26 _ 634 Gózdoraz opisane:

nazłva ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkól w Goździe
ul. Radomska7 ,26_634 Gózd

,,Dostawa imontaż 24 zestawów komputerowych, ,tządzeriawielofunkcyjnego, drukarki
otaz projektota dla Publicznego Gimnazju m w Goździe .

Nie otwierać przed dniem 29.06.20ll r.. godz. 10: 00



3' oferta otrzymanaptzezZamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona wykonawcy bez otwięrania.

4' WykonawcamoŻe wprowadziÓ zmiany,poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do ńoŻonej
oferty pod warunkiem, ze-Zamawiający otrzymapisemńe zawiadomiónie o wprowadzeniu
zmianptzedterminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmianmusi byó
ńoŻonę według takich samych zasad,jak składna ofęrta tj. w kopercie odpowieanio
oznakowanej napisem,, ZMIANA''. Koperty oznaczonę.ZMliNA'' zostanąotwartepruy
otwieraniu ofeity Wykgnawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną doł ączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania of.'t *y.ofaó się z
postępowaniapoprzezzłoŻenie pisemnego powiadomienia, według tych sńych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, wycoFANIE". Koperty
oznakowanę w ten sposób będąotwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi )am ieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. otwarcie ofert nastąli w siędzibie Zarnawiającego przy ul. Radomskiej 7, w Gożdzie,

w pokoju nr 105, w dniu 29.06.20ll r. o godzini. tO i OO .
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofęrtZamawiający poda kwotę, jaką zamiętzaptzeznaczyÓ

na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofeftZamawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,

informacje dotyczące ceny 
' 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawarty ch w ofertach.
4. otrłlarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyćw sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobęcności wykonawcy przy otwieraniu ofert, źamawiający prześle
wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek *yt ona*cy . 

"

)(IV. OPIS SPOSOBU OBLTCZENIA CENY:

1. Wykonawca zobowiąany jest podać cenę jednostkowąbrutto zaposzczególne pozycje
oraz całkowitącenę brutto zarealizację zamówienia. Całkowita cena urritto zostanię
wyliczona na podstawie kalkulacji wskazanej w Formularzu oferty ( liczbowo i słownie).

2. Wykonawca oblicza cenę oferty w oparciu o informacj e zawartęw Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamowienia.

3. wartośó zamówienia musi byó podana w polskich złotych,cyfrowo i słownie
z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.

xv. oPIs KRYTERIÓw, xrÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE sIĘ
KIERoWAŁ PRZY WYBoRZE oFERTY, WRAZ Z PoDANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIÓw l SPosoBU ocENY OFERT:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zarnawiający ptzyjdnastępujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

2.Zamawiający ptrydzieli kazdej badanej ofercie odpowiedniąliczbę punktów wg
następującego wzoru:

L.p. Kryterium Znaczenie
procentowe
krvterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać ofeńa za dane

kryterium
I Cena r00 % l00 punktów



- Kryterium : Cena - 100 punktów:
Wykonawca, który z}oŻy ofertę z nainiższg cena, która nie podlega odrzuceniu'
otrzyma l00 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiedni-o mniej punkiow
według wzoru:

C min

C - --_- X l00 prmktów
c*

gdzie:.

C : |iczbapunktów za kryterium,,cena'';
C min : najniŻsza cena wynikająca ze złoŻonych, nie podlegających odrzuceniu ofert;
c " : cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu. 

- - - '

3. ! wlborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniŻszacena.
4. Zamaliający odrzuca ofertę w następujących przypadkach :

l) jest niezgodna z ustawa.
2) jej treśó nie odpowiada tręści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

z zastrzeŻeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czynnieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj i ;
4) zawierarużąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŻonapruez Wykonawcę wykluczonęgo z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 
"

6) zawierubłędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki, o któĘ mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy;
8) jest niewaŻna na podstawie odrębnych przepisów.

xVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

t. Zanawiający udzieli zamówięnia 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 zamowieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryteria wyboru.

2, o odrntceniu ofert(_y), zamawiający zawiadomi niezwłocznię wykonawców, którzy złoŻyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.Zanawiający zawiadomi również o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
ktfuzy złożyli ofe-rty w przedmiotowym postępowaniu orazzamieści informacjó 

'określone w art.92 ust.1 pkt.1, art.94 ust.l lub 2 Pzp ( zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na własnej stronię internetowej ( www.bip.gozd.ńl w zakładcę
Zamówienia publiczne) i w swojej siedzibie na,,Tablicy ogł*;ń-

5. Do wykonawcy, którego oferta zostanię wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie zawarciaumowy .

6. Zamavwający zawrzę umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty-faksem, albo l0 dni _iózeti
zostało przesłane w inny sposób ( pisemnie)..

7.Zamawiający moze zav,rzęć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5_ dniowego terminu, jeŻeli w postępowaniu zostanie złozoiatylko jeJna oferta .



xv[.INFORMACJE o FORMALNOŚCIACH, JAKIE PoWINNY ZosTAĆ
DoPEŁNIoNE Po WYBoRZE OF'ERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo:

1. W przypadku udzięlenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23
ust.l ustawy Prp) _ zamavłiający przed podpisaniem umowy zaŻądazłoŻeniaumowy
regulującej współpracę tych wykonawców .

2.Ptzed zawarciem umowy Wykonawca, który jest osobąfizycznąprowadzącądziałalnośó
gospodarczą jak również Wykonawcy prowadzący wspólnie działalnośó na podstawie
umowy spółki cywilnej zobowiązarti sądo przedstawienia aktualnych zaświidczett
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oruzumowy spółki cywilnej.

3. o terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt.l i2 Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.

4.leŻeli wykonawca, którego oferta zostaławybrana' uchyla się od zawarciaumowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy' zamawiający możę wybraó ofertę najkorzystniejsząspośród
pozostałych ofert bezprzeptowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Że zachodzą
przesłanki uniewaznienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

XVIII. WYMAGANIA DOTV CZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowią7any jest przed podpisaniem
umowy wnieśó zabezpieczenie naleŻytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w Umowie w :

a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo _

kredytowej ztymŻe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiąaniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanychptzezpodmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2

ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości :

2. Za zgo dą Zamaw iaj ąc e go zab ezpieczeni e mo że być wno szo ne ró wni e z :

a) wwekslachzporęczeniem wekslowym banku lub spółdzie|czej kasy oszczędnościowo
- kredytowej ;

b)ptzez ustanowienie zastawu na papierach wartościołYych emitowanychprzez Skarb
Państwa lub j edno stkę samorządu terytorialne go ;

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreŚlonych w przepisach
o zastawie Ąestrowym i Ęestrze zastawów.

3, Zabezpieczęnię naleŻytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie:
_ 30 dni od dnia ostatecznego odbioru rcbót _ 70 yo
_ 15 dni po upĘwie okresu gwarancji i rekojmi_ 30%.

xlx.ISToTNE DLA sTRoN PoSTANOWIENIA, KTÓRE ZosTAŁY
wPRowADzoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ UMowY w SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PIJBLICZNEGo, wZoR UMoWY:

1. Istotne postanowienia umowy określone zostaĘ w załączonymwzotzę umowy
(zał. nr 5 do SIWZ) .

Z.Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty
ptzezZamalvtającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie



przedmiotu zamówięnia oświadczeniem zawaĘm w treści formularza ofertowego.
Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegająnegocjacjom.

3. W przypadku okoliczności wymienionych w art.I45 ustawy Prawo zamówień
publicznychZarnawiający może odstąpió od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy zgodnie z art. l44
ustawy p.z.p. w zakresię specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu wyłącznie, jeżeli
j e4+pcześnie spełnione zostaną poniŻsze warunki :

a) zmiany o których mowa nie wpłynąna zwiększenie ceny zarealizację zamówienia,
zaproponowanej w ofercie Wykonawcy;

b) zmiarty o których mowa nie wpłynąna wydłużenie tęrminu realizacji przedmiotu
zamówienia, który Zamawiający określił do 20 lipca 2011 r. od dnia podpisania
umowy.

c) zmiany o których mowa nie wpłynąniekorzystnie na parametry techniczne
zaoferowane go sprzętu;

d) Wykonawca udokumenĘe, iż po podpisaniu umowy zZamawnjącemu sprzęt
zaoferowany w ofercie Wykonawcy został wycofany z produkcji ptzez jego producenta
lub autora.

5. opisane zmiany musząbyó pisemnie zaakceptowane ptzęzZamavłiającego i Wykonawcę.

\-_ Do dokonaniazmiany wymagane jest zawarcię stosownego aneksu.

xx. PoUCZENIE o ŚnonrłCH ocHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwCY w ToKU PosTĘPowANIA
o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :

Wykonawcom, a takŹe innym osobom, jeŻe|i ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub moze doznać uszczerbku w wyniku naruszenia ptzezzarnawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. l80 ust.2 ustawy z dniaZ9 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z20l0 r. nr l l3' poz. 7 59 ze zm')
przysługuj e odwołanię wyłącznie wobec czynności :
l) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzięlenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołuj ącego.

XXI. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art
I5Ia ustałvy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych)

! xxII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza skladanie ofeń
częściorvych :

L Zarnavńający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

xxlil.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających' o których mowa
w ań. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134ust.6 pkt 3 i 4 ustawy p.z.p. jeżeli Zamawiający
pnewiduje udzielenie takich zamówień

ZamawtającY nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

xxlv. opis sposobu przedstawienia ofeń wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe' jeżeli Zamawiający dopuszczaich
składanie:

Zarnawiający nie dopus zcza składania o fert wariantowych .



xxv. Adres poczĘ elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamaw iający dopuszcza po rozu miewanie się dro gą elektron iczną :

Zamaw iaj ący ni e dopus zcza por o zum i ewani a s i ę dro gą el ektroni czną.

xxu. Informacje dotyczące walut obcych, w iakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

XXV[.Informacja na temat aukcji elektronicznej z

Zamawiającv nie przewiduje przeprowadzenia aukcji ęlektronicznej na podstawie art. 91 b
ust.l ustawy p.z.p.

xxvll. Informacja o wysokości zrryrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający pnewiduje ich zrvrot :

ZamawiĄącv nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxv[I. Żądaniewskazania pYzezWykonawców w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom :

Zanalvtający Żąda wskazania przęz Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,
iz Wykonawca nie zatiqzapowierzyó Żadnej części zamówienii podwykónawcom.

xxlx. określenie części zamówienia, która nie może być powietzon^podwykonawcom;
Zamawiający nie określił, która częśÓ zamówienia nie możę byó powierzona
Podwykonawcom.

XXX. Dodatkowe postanowienia:

Zamaluającv nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

ZaNącznikami do SIWZ są :
l. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Załączniknt 2 - Formularz oferty,
3. Załącznik nr 3 _ oświadczenie, zgodnie z art.22 ust.l i 2 ustawy,
4. Załącznik nr 3'Ą - oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalnośó gospodarczą
3. Załącznik nr 4 - oświadczenie,zgodnie z art.24ustawy,
4. Załącznik nr 5 _ Projekt umowy'

Gózd, dnia 20 czerwca 2011 r.

ZATWIERDZONA
przez

Dyrehora Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół w Goździe

JOZEFA DRABA


