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OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy

x Zamieszczanie obowiązkowe
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

l.l) NAZWA I ADRES

ZESPÓŁ EKoNoMICZNo ADMINISTRACYJNY SZKOŁ

Adres pocztowy: ul. Radomska 7

Faks:
4832023 57

@awiaj ącego (j eż el i p os i ada): www. bip. gozd.pl

Adres strony internetowej' pod kólym óo'iępn. ią informacje doĘczące dynamicznego Systęmu zakupów (jeżeli

Admini stracj a rządow a centralna

! łdm inistr acja rządowa terenowa
X Admini stracj a samorządowa

! foamlot prawa publicznego

! organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

sąd lub trybunał

n lnstytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

I Samodzielny publiczny za|<ład opieki zdrowotnej

! tooy (proszę określić):

Uczelnia publiczna
L2) Ronz a'l zAMAwIAJĄcEG o

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. l) OKREŚLENIE PRZEDMIoTIi ZAMÓwIENIA

III. l. l) Naava nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów

naaczania z Wkorzystaniem technologii informacyino-komunikacyinych' w ramach Rzqdowego

Programu roiwijaiia kompetencji ucniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii

tnfirmacyjno-kómunikacyjnych- _ Cyfrowa szkoła dla Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce"'
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II.l.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy X

Il.l.3) okreŚlenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawil i montaż pomocy dydakfilcznych i innego
Sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii
info rmacyj n o - k o mun ikacyj ny c h, w r amac h Rząd ow e g o P r o g r am u r o zw ij an ia k o mp eten cj i
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
_ Cyfrowa szkoła dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce.
Szczegółowy opis Przedmiotu Zarnówienia stanowi załączniknr 1 do niniejszej SIWZ.
Wymieniony w załączniku sprzęt powinien byó fabrycznie nowy, nieużywany
i nieregenelowany oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim .

Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczenstwa oraz zuŻycia
energii okręślone w obowiązującym w Polsce prawie.
Wymagania dotyczące sposobu realizacjt zamówienia :

_ dostawa, wyładunek, instalacja oraz uruchomienie wszystkich urządzeń objętych
przedmiotem zamówieniazv,ypełnionymi dowodami urządzeń, szkolenie zostanie zręalizovłane
na koszt Wykonawcy w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce.

- do wszystkichurządzeńnaleŻy dołączyć wszęlkie przewody niezbędne do ich prawidłowego
uż1tkowania'

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
- Wykonawca w ofęrcie wskaze producenta i modęl wyspecyfikowanego sprzętu.
Mieisce realizacii zamówienia: Klwatka 3I,26 _ 634 Gózd.

ll,l,4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

lI.l.5) wsPÓI-Ny Słowlllr ZłnłÓwloŃ (cPV)

Słownik główny

Główny przedmiot 30.20.00.00-l

Dodatkowe przedmioty

30.21.31.00-6;30.23.72.00-l; 30.23.2l.50-0;30.23.2l.10-8;38.ó5.21.00-t;
48.00.00.00-8; 48.62.00.00-0

ll.l.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częŚciowej ; nie

ll,|,7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie

Il.2) cZAs TRwANlA złnłÓwlBNln L[lB TERMlN wvxo|,lłl,,lIł')

Okreswdniach , Z 2l
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.r) wADluM

Informacja na temat wadium : Zartawiąący nie wymaga wniesienia wadium .

rIr.2) zALrczKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczekna 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 DosTARCZYc
wYKoNAwcY w CELU POTWIERDZEN|A SPEŁNIANlA WARUNKoW UDZIAŁU w
PoSTĘPoWANIU oRAZ N|EPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDsTAwIE ART. 24 UsT. l
USTAWY

III.4.r) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. l
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
przedłoĘć:

- 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 udziafu w postępowaniu o udzięlęnię
zamówienia albo składania ofeft, a w stosunku do osób flzycznych oŚwiadczenię w zakresie art' 24 ust. l pkt 2
ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Źe wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczęnie lub
rozłożenie na raty zaLegłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofęrt

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 zakręsie wymaganym dla wykonawcy' określonym w pkt lll.4.2.

lIl.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'
przedkłada:

ltl.4.3.t) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający' że:

3ls



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 udzielęnie zamówienia
albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całoŚci wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niz 3 miesiące przed upĘwem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o udzięlenie zamówienia albo
składania ofert

lll,4.3,2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art' 24 ust' l pkt 4-8 ustawy - wystawione
nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenię 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,
jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego zaświadczenia

ilI.s) INFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTwIERDzAJĄcYcH, ZE oFERowANE DoSTAWY,
USŁUGI LUB RoBoTY Bt]DowLANE oDPowIADAJĄ oKREŚr.oNyvr WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć :

inne dokume nty Zamawiający Wymaga złożenia wraz z ofertą, dokumentów, deklaracii,
certyfikatów i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy
Wymagań okre śl o nych przez Zamawiającego W szczegół owym op i si e prze d m i otu
zamóWienia stanowiącym załączniknr 1do SIWZ oraz Wskazanych również
W charakterystyce proponowanego sprzętu przezwykonawcę stanowiącym
załączniknr 3 do SIWZ'

ll|,7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad

50 7o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

III.6) INNE DOKUMENTY

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

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okręślonym
w art.22. ust.l ustawy Pzp wg wzoru nazal. nr 5 do SIWZ (oryginał);

2. Dokument, określaj ący zasady reprezentacji oruz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ajeŻeliwykonawcę ręprezentuje pełnomocnik -takŻę pełnomocnictwo,
określaiące zakres umocowania podpisane przęz osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.

3. Ch _ oferta WykonawcY (wzór zał. nr 3 do SIWZ

4t5



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB IIDZIELENIA ZAnłÓwrnNtł

rv. 1. r) T ryb udzielen ia zam ówie nia: przetarg nieo grani czony

IV. 2) KRYTERIA ocEIvY oFERT

Iv.2.l) Kryteria oceny ofert : nĄntższa cena

Iv,2.2\ Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nle

rv.3) zMTANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofertyo na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy : nie

IV.4) INFoRMACJE ADM lN ISTRACYJN E

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.bip.gozd.ol
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego

w Goździz ul. Radomska 7 pok. 102.

lv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotycĄ:

Data: 03.t0.2012r. Godzina: 10:50
Miejsce: siedziba zamawlającego w Goździe ul. Radomska 7, pokoj 102

Iv.4'5) Termin zvłiązaniaofertą okres w dniach: 30 rro ostatecznego terminu składania ofert)

lV.4.l6) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
: nie

lv.4.l7) 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 miaĘ być

pnrerraczore na sfinansowanie całości lub części zamówienia : nię

DYREKTOR

ill'''.v:ż:HlY"# i1Tffill; firTłpŻi, 6 ? a 4 e'
Strona intęrnetow a ZanawiĄącego _ wrvE. bip.qgz-d. pl dnia
Tablica ogłoszeń w miejscu pubńznie dosĘp"i* w siedzibie'

z dnia .e.A. o9.2ot2 r.

....eP.. oe.2ot2 r.
Zamawiającego dniał.Q 09.2012 r.
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