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Podstawa Prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przeplsow

ustawy zdnLa29 styczniałO} r.Prawo zamowiń pńlicznych (t' j' Dz'IJ' zŻa10 r' Nr l13"

poz.759 ze zm.), r*łi"iw dals'ej części Specyfikacji Istotnych Warunkow zamówienia

w skrócie,, ustawąp.'.p.'' l rb ,,fzp" oraz aktow Wykonawczych do tej ustawy.

Do czynności podejmoivanyc1r prr"rZanawta1ącego i wykonawców w postępowaniu

o udzielęni. 'u*o*i.nia 
stosuje się przepisy 

"'tu*y ' dnia23 kwietnia 1964 r' Kodęks

Cywilny ( Dz. U. * i6, por. i3, rp|z". rmrunumii, jeŻeliprzepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych nię stanowiąinaczej '



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa :

NIP :

Adręs:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania :

Gmina Gózd
r epr ez entow cłna przez :

ZespoŁ Ekonomiczno Administracyj ny Szkoł
796-25-91-373
ul, Radomska7,26 - 634
wwrv.bip.gozcl.pl,
(48) 32023 s7
(48) 32023 s7
w poniedziałek
od wtorku do czwartku,
w piątek

Gozd

\

w godzinach 7.30 - 16.00
w godzinach 7.30 - 15.30
w godzinachT .30 - 15.00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnla29 stycznia2))  r. Prawo zamówień
pub|icznych(Dz.IJ. zŻ0I0 r. Nr 113,poz.759,ze zmianami), zwanej dalej ,, ustawąp.z.p.''
lub ,'Pzp'' o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrazonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.1 1 ust'S ustawy p-z.p. .

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest 
', 

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i innego

sprzętu niezbęclnego do realizacji programów nfluczania z wykorzystaniem technologii
infor macyj no - k o m un ik acyj ny c h, w r a mac h Rząd ow e g o Pr o gr amu r ozw ij a n ia k o mp ete n cj i
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
_,,Cyfrowa szkoła ''tlla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Klwatce!'

2.SzczegóŁowy opis Przedmiotu Zarnówięnia stanowi załączniknr 1 do niniejszej SIWZ.
Wymieniony w załączniku sprzęt powinien byc fabrycznie nowy, nieuzywany
i nieregenerowany oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w językrr polskim .

Przędmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpl'eczenstwa oraz

zużyciaenergii określonę w obowiązdącym w Polsce prawie.

3.Wymagania dotyczące sposobu reaIizacji zamówięnia :

_ dostawa, wyładunek , instalacja oraz uruchomienie wszystkich urządzeń objętych

przedmiotem zamówie nia z vrryp ełni onymi dowo dami urządzefi , s zko leni ę

zostanie ztea\izowane na koszt Wykonawcy w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej

w Klwatce.
- do wszystkichurządzennaleŻy dołączyć wszelkie przewody niezbędne do ich

prawidłowe go uz1'tko wania.
-'Wykonaw ca zobowiązuj e się do dostarczenia kart gwarancyj nych.
- Wykonawca w ofercię wskaze producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu.

4.Mieisce realizacii zamówienia: Klwatka 3I,26 _ 634 Gózd.
5.Nazwy i kody dotycząceprzedmiotu zamówienia określone we Wspolnym Słowniku

ZamowienPublicznych ( CPV) : 30.20'00.00 - 1 urządzeniakomputerowe;
30.2L31.00 - 6 komputery przenoŚnę; 30.23'72.00 - 1 akcesoria komputerowe;

30.23.2L 50 - 0 drukarki atramentowe;30.23.2I.10 - 8 drukarki laserowe;

38 65 Ż100 - 1 projektory; 48 00 00 00 - 8 pakiety oprogramowania i systemy

informatyczne;48 62 00 00 - 0 systemy operacyjne



IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania zamówięniana, Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i innego
sprzętu niezbędnego do realizacji programów nau'czania z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komlłnikacyjnych, v, ramach'Rządowego Programu ronvijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zalcresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

- ,,Cyfrowa szkoła ''dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Klwatce - do 21 dni roboczych od dnia zawarcta umowy.

v. WARI]NKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział rvykonawcy'którz1spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l ustawy Pzp:

l.l.Posiadają uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalności lub 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 .

.,, '} Lł.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcyrktórzy spełniają 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 wspólrrie ubiegających się o udzielenie zamówienia,kaŻdy
z waruŃów określonyclr w pkt. l.1. - 1.4. winien spełniać co najrnrriej jeden z tycli wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony w pkt'2 powinien spełniać kuŻdy z wykonawców samodzięlnie.

Zuwagina charakter przedmiotu zamówieniaZama'wiający nie opisrrje sposobu dokonywania
*; ocęny spełniania warunkow udziaŁu w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy
-.1 Pzp.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia waruŃów udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotow, które będą brały udział w rcalizacji części
zamówienia, jest zobowiązany udowodnić zamau,iającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do rea|izacji zarnówtenia, w szczegóIności przedstawiając pisemne
zobowięanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówięnia.

vI. WYKAZ oŚWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJĄ
DoSTARCZYĆ wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓw unzrAŁU w PoSTĘPOWANIU:

A. W celu potwierdzetia spełniania wafunkow udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. Ż2 ust.1 ustawy Pzp do oferly na|eŻyzałączyc:

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreŚlonym
w art.22. ust.l ustawy Pzpwgwzoru nazał, nr 5 do SIWZ (oryginał);
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W ptzypadku oferty składanej przez wykonawcow ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamowięnta publicznego, oŚwiadczenię o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa
w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden ztychwykonawców albo Wszyscy ci wykonawcy
wspolnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które bęcią brały udział w realizacji części
zamówienia, jest zobowiązany udowodnic zamawiającemu, izbędzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamowienia, w szczegolności przedstawiając pisemne
zobowięanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z ntch przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielęnie
zamówięnia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.Ż4 ust.1 ustawy nd'eŻy
złoŻyc następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonychza
zgodność zorygtnałemprzezwykonawcę lub osobę upoważnionązzachowaniem sposobu
reprezentacji:

]'.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. Ż4 ust.l ustawy Pzp, wg wzoru na zał. nr 6 do SIWZ
(oryginał);

2.Aktualny odpis z KRS w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24
ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizvcznych oświadczenie w zala'esie art.24 ust.1
pkt. 2 ustawv wg wzoru nazał. nr4 do SIWZ (oryginał);

3.Aktualne zaŚwiadczęnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające" Że
wykonawcanie zalega z opłacarliem podatków lub zaśwtadczente. Że trzyskał przewidziane
prawem zwolnięnie, odroczenie |ub rozłoŻenie na raty za|egłych płatności lrrb wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące pned upływem terminu składania ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamteszkaniapoza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt' 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zarrięszkania,
potwierdzaj ące odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci,
b) nie zalegazuiszczęniem podatków, opłat, albo Żę uzyskał przewldziartę prawem

zwolnienie, odroczenięlub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie
w całości wykonania decyĄi właściwego organu'

Dokumenty, o których mowa w lit' a powinny być wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert' Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być
wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofer1.

JeŻe|t w kraju zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkartia, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyzej, zastępuje się je
dokumentę m zawier ającym o świadczen tę zło Żonę przed notariuszem, właściwym olganem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju' w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamięszkania - wystawionę z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej ptzezwykonawcow ubiegających się wspÓlnie o udzielęnie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa kaŻdy z wykonawcow oddzielnie.

i
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vI A. INF'ORMACJA o DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
?RZLZ oFERowANE DoSTAWY' USŁUGI LUB RoBoTY BUDoWLANE
wYMAGAŃ oxnnŚLoNYCH PR7'EZ ZAMAwIAJĄCE Go

Zamawiajqcy wymaga złożenia wraz z ofertq, dokumentów, deklaracji,
certyfikatów i oświadczeń potwierdzajqcych spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań okreśIonych przez Zamawiajqcego w szczegółowym opisie
przedmiotu ząmówienią stanowiqcym załqcznik nr 1do SIWZ orQZ
wskazanych równiez w charakterystyce proponowanego sprzętu przez
wykonawcę stanowiqcym załqcznik nr 3 do 9IWZ.

UWAGA: Dokumenty sporzadzone w ięzvku obcvm sa składane
wraz z tłumaczeniem na ięzvk polski poŚwiadczone przez
wykonawce.

vII. INFoRMACJE o sPoSoBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKoNAWCAMI ORAZ PRaEKAZYWANIU oŚWIADCZBŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE oSÓB UPRAWNIONYCH Do
POROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenię zamówtenia oświadczenia, wnioski, zawiadomienja otaz

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, z zastrzeŻeniem pkt.3'
3. Forma pisemna zasttzeŻona jest dla złoŻenta oferty wlaz z załącznikami, w tym oświadczeń

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot
zamówięni a wymagan określonych przez zarnawtającego oraz pełnomocnictwa.

4. JeŻeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oruz
informacje faksem, kaŻda ze stron naŻądanie drugiej ntęzwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymaria.

5. Domniemywa się, iz pismo wysłane przezzatnawuąącego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umozliwiaj ący zapoznanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba ze wykonawca wezwany prZęZzamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oŚwiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkt.4 oświadczy iz ww. wiadomości nie otrzymał.

6. Korespondencję zmązanązniniejszym postępowaniem, na|eŻy kierować na adres :

Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks: 48 3Ż0-23-57

7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józef Drab
_ Tel. 48 3Ż0-23-57, godz. ] '30 - 15.00

vm. OPIS SPosoBU UDZLELANIA wYJłŚnmN TREŚCI SIWZ:

1. Wykonawca moze z:wrócic się do zamawtającego z pisemnąprośbą- wnioskiem
o wyjaśnienię treści SIWZ. Zarnavnający odpowie niezwłocznie , nie póżniejjednak niz
2 dniptzed upływem terminu składania ofert, na piśmie nazadane pytanie, przesyłając
treśó pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowanla oraz umieści taką
informację na stronie internętowej ( wrłrł'.bip.gozd'pl w za\<ł'adce Zamówtęnia publiczne),
- pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego
nie pÓŹniej niz do końca dnia, w którym upływa połowa Wznaczonego terminu składania
ofert .
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2.W ptzypadku rozbiezności pomiędzy treściąniniejszej SIWZ a treściąudzielonyclr
odpowiedzi' jako obowiązującąnaleŻy przyjąć treść pisma zawierającego póŹniejsze
o świadczeni e zarrtawiające go'

3 Zamawtający nie przewiduje zwołantazębtaniawszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia tręści SIWZ'

4. IeŻelt w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na \łprowadzentę zmian w ofertach, zamawtający
ptzedłuŻy termin składania oferl i poinformuje o tym wykonawców , którym ptzekazano
SIWZ oraz umieści takąinformację na stronie internetowej ( rłłv-iv.bip.gozd.pl .

w zakładcę Zamówienia publiczne).

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

x. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ:

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią zwtązany ptzez 30 dni . Bieg terminu
zwięania ofertąrozpoczyfLa się wraz z upływem terminu składania ofęrt.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosęk zamawn;ącego może przedłuŻyc termin
zvńązania ofertą ztym że zarnawiający moŻe tylko ruz, co najmniej na 3 dni przed,
upływem terminu związaniaofertą zwrocic się do wykonawców o wyraŻenie zgody na
przedŁużenie tego terminu o oznalzony okres, nie dłuzszy niŹ 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. ofęrta musi byĆ sporządzona z zachowaniem fo.my pisemnej pocl rygorem nięwazności.
2. ofertawraz z zaŁącznlkami musi byc czytelna.
3. oferta wraz z załącznikarrti musi byó poclpis ana przęz osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy. Upowaznienie do podpisania ofeńy musi być dołączone do
oferty, jeŻeli nie wynika ono z innych dokumentów zał'ączonychprzezwykonawcę'

4. JeŻeli 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 być złoŻone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnoŚć z orygtnałem ( kopia pełnomocnictwa
powinna być poświadczona notarialnie) '

5' oferta wTaZ z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
ie na oferte s wt

złożonv wraz z tłumaczeniem na iezyk polski, poświadczonym przez Wykonawce.
W razie wątpliwośc i uznaje się, iz wersj a polskoj ęzyczna j est wersj ą więącą .

6. Dokumenty składające się na ofertę moga być złożone w orvginale lub kserokopii
potwierdzonei za zgodność z oryginałem przez Wykonawce.

7. Zalęca się, by kuŻda zawierująca jakąkolwiek treŚć strona oferty była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę. Kazda poprawka w treści ofeńy, aw szczególności kaŻde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
powinny być parafowane przez Wykonawcę.

8, Za|eca się, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączone i kolejno ponumefowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9. Zalęca się skorzystanie z wzoru formularza oferl w celu uniknięcia błędów przy składaniu
ofert ( wzór. zał. Nr 2 do SIWZ).

1
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10. W pfzypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa

w rożumieniu przepisów ustawy o z:wa\czaniu nieuczciwej konkurencji, co do których

wykonawc azxtrzega, żę nię mogąbyć udostępniane innym uczestnikom postępowania,

musząbyć oznaczone klauzulą,' Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu art.1i ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji(Dz.lJ.z2003 r. nr 153 poz. 1503 ),,tdołączonę do oferty, zalecasię, aby

były trwaló, oddzielone spięte. Zgodnie ztym przepisem ptzez tajemnicę przec1siębiorstwa

rozumie się nieujawnione do wiadomości pubiicznej informacje techniczne'
technologiczne, otganizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartośó

gospodńzą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działantaw celu zaclrowania

ich poufności:
ll.Wykonawca ponosi wszelkię koszty związane zprzygotowaniem l zŁoŻenięm oferty.

|2.ZłoŻeniewięóej niz jednej oferty lub złozenie oferty zawterającej propozycje alternatywne

spowoduj e odrzucenię wszystkich ofefi. złoŻony ch przez wykonawcę.

l3.Wykonawca wskazę w ofercie tę częśÓ zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom.
14. Na ofertę składają się:

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

mowa w art'22 ust' 1 ustawy Pzp, wg zał'ączonego wzoru ( wzór zał. nr 5 do SIWZ ).

c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniazpostępowania
z powodu niespełnienia warun]<ow, o których mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp

wgzałączonęgo wzoru (wzór zał. nr 6 do SIWZ)'
d) aktualny odpis z KRS, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o art.24 ust. 1 pkt.2 ustałvy' wystawionego nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofeń' a w stosunku do osób flzycznych oświadczenia

w zakresię art,Ż  ust.1 pkt 2 ustawy, wg zał'ączonego wzoru (wzór zał. nr 4 do SIWZ).
e) aktualne zaśwtadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie zalega z opłacantem podatkow lub zaświadczenie, Że uzyskil.
pizewldziane prawem zwolnienie, odroczenięLub rczłoŻenie na ruty za|egłych płatności

iub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione nie

wcześniej niz 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert.

f) dokument, określający zasady reprezentacji oruz osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, ajeŻe\iwykonawcę reprezentuje pełnomocnik -takŻę pełnomocnictwo,

okreŚlające zakręs umocowania podpisanę ptzęz osoby uprawnione do reprezentowania

wykonawcy.
g) Charakterystyka proponowanego sprzętu _ ofęrta Wykonawcy (wzór zał. nr 3 do SIWZ)

ń1Zamawiający wymagazłoŻeniawrazzofertą dokumentów, deklaracji, certyfikatów
i oświadczeń potwier dzający ch spełnianie pr ZęZ oferowanę clostawy wymagań

określonychptżezZamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

stanowiącymzałącznik nr 1do SIWZ oraz wskazanych równiez w charakterystyce

proponowanego sprzętu przezwykonawcę stanowiącymzałącznik nr 3 do SiWZ.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:

1. oferty musząbyć złoŻonęw siędzibie Zamawlającego w Gożdzięprzy uL Radomska 7

- pokój nt !OŻ, w terminie do dnia 03,10.2012 roku do godz.10 : 50 .

2. oiertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, unietnozliwiającym odczytanie

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno byc oznaczone nazwą

(firmą) i adresęm Wykonawcy, zaadresowane na adres ZespÓł Ekonomiczno

Administracyjny Szkół w Gożdzie ul. Radomska'/,26 - 634 Gózd oraz opisane:



narwa ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szlrół w Goździe
ul. Radomska7 ,26_634 Cózd

,, Dostawa i montaŻ pomocy dydaktycznych i innego Sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania

z wykorzystaniem technologii informacyjno_komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakręsię stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

-,'Cyfrowa szkoła ''dla Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Klwatce ,,

Nie otwierać przed dniem 03.10.20t2 r.' godz. 11:00
3. ofęrta offzymanaprre, Zamawia1ącego po terminie składania ofęrt zostanrc niezwłocznle

zwrócona wykonawc y bez otwierania'
4. WykonawcamoŻe wprowadzic zmiany) poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonej

oferty pod warunkiem, ze ZamawtĄący ottzymapisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
Zmianprzedterminem składania ofert. Powiadomięnie o wprowadzęniu zmian musi byc

złoŻone według takich Samych Zasad,jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem ,, ZMIANA''. Koperty oznaczone,'ZMIANA'' zostaną otwaftę przy

otwieraniu ofefty Wykonawcy, który wprowadził zmtany i po stwierdzeniu poprawności

pro cedury dokonywan ia zmtan, Zo staną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma plawo przed upływem terminu składania ofeń wycofać się z

po stępowan ia p oprzez złoŻęnie pi semne go powiadomi enia, wedłu g tych samych zasad j ak

wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE". Kopefty
oznakowane w ten sposob będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawnoŚci postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi Zamieszczonymi na

kopercie wycofanej oferty' Koperty zofęrtami wycofanymi nie będąotwięranę.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OT\ryARCIA OFERT:

1. otwarcię ofert nastą)i w siedzibie Zamawiającego ptzy uI. Radomskiej 7,w Gożdzle,

w pokoju nr 105, w dniu 03.10.2012 r. o godzinie 11 : 00 .

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamavliający poda kwotę, jaką zamierzaprzeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofertZama-wiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,
informacje dotyczące cęny , tęrminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

4. otwarcię ofert jest jawnę, wykonawcy mogąucZęstfliczyc w sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert' zamawiający prześle

. wykonawcy informacjęz otwatcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .

XIV. OPN SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakles zamówienia określony w SIWZ'
2. Całkowita cena brutto musi Zawierać : zapłatę zaprzedmiot zamówienia, wszystkie koszty

i składniki wT az Z nałzutami, niezbędne do wykonani a przedmiotu zamówienia
w szczegolności koszĘ dostawy, wniesienia' montazu' uruchomięnia i konfiguracji

sprzętu oraz szkolenia pracowników szkoły, itp'
3. Wykónawęa obltczacenę oferty w oparciu o informację zawarte w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamowienta.
4. Wartość zamowięnia musi byÓ podana w polskich złotych^ cyfrowo i słownie

z dokładnością do dwóch miejsc po przeciŃu .

5. Wykonawca podaję cenę oferty w zał'ącznikunr 2 _ formular'Za ofęrt.

6. Wai1ośó brutto jest ceną ostateczna oferty.

.i



Xv. oPIs KRYTERIoW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY' WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawląący ptzyj{ następtrjące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

L.p. Kryterium Znaczenie
procentowe
krvterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta za dane

kryterium
Cena r00 % 100 punktów

2.Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiedniąliczbę punktow wg
następującego wzoru:

- Kr1terium : Cena - 100 punktów:
Wykonawca, który złoŻy ofertę z nainłższą ceną, ktora nie podlega odrzuceniu,
otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów

-'\\ według wzoru:
..') C min

C: ---- X 100 punktów
c*

gdzie
C : |iczbapunktów za kryterium ,,cena'';
C *in = najntŻsza cena wynikająca ze złoŻonych, nie podlegających odrzuceniu ofert;
C * : cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu.

3. o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje na1ntŻsza cena .

4. Zamawiąący odrzuca ofertę w następującychprzypadkach :

l) jest niezgodna z ustawa.
2) jęj treŚć nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamÓwienia,

zzasttzeŻeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej koŃurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj i ;

4) za'vvieraraŻąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŻonaprzez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzięlenię zamowięnia lub nie zaptoszonego do składania ofert;
6) zawierubłędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w tęrminię 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia rrie zgodził się

na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy;
8) jest nięważna na podstawie odrębnych przepisow.

XVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

'l', Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy' którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacj l i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunko w zamówięnia kryteria wyboru'

2, o odrzuceniu ofert(_y), zarnawtający zawtadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoŻyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3. Zamawiający zawiadomi również o Wykonawcach, ktorzy zojtali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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4. Niezwłocznie po lvyborze najkorzystniejszej oferty zamawtający zawiadomi wykonawców,
ktorzy zŁoŻylri oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje,
określonę w art.92 ust.1 pkt.l, art.94 ust.1 lub 2 Pzp ( zawiadomięnie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej ( łryvr'v'.bip.gozd.plw zakładce
Zamowięnta publiczne) i w swojej siędzibię na,,Tablicy ogłoszeń''

5. Do wykonawcy, którego ofer1a zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i tęrminie za'wxcia umowy '

6. Zamawląący za'wruę umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niz 5 dni od dnia ptzekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni _ jeżeli

zostało przesłane w inny sposob ( pisemnie)'.
7. Zamawtający moŻe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

5- dniowego terminu, jeŻeli w postępowaniu zostanię złoŻonatylko jedna oferta .

XVII. INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE POWINNY ZoSTAC
DOPEŁNIONE Po WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
W SPRAWTE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. W przypadku udzie\ęniazałrlówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy okIeślonemu w art.Ż3

ust.l ustawy Pzp) - zalnawiający przed podpisaniem umowy zaŻądazłożenta umowy
regulującej wspołpracę tych wykonawców '

2. o terminie złoŻenia dokumentów, o których mowa w pkt.1 Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.

3. JeŻeli wykonawca, którego oferta zostaławybrana, uchyla się od za:waTcla umowy
w sprawie zamówięnia publicznego lub nie wnosi Wymaganego zabezptęczenla
nalez1tego wykonania umowy' zamawiający moŻe wybrać ofeńę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert bez przęproviadzanla ich ponownego badania i oceny, chyba Że zachodzą
przesłanki unięwaznienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.l.

XVNI. WYMAGANIA D OT Y CZ ACE Z ABEZPIE C ZENIA NALE ZYTE G O
WYKONANIA UMOWY:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem
umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 oń

wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w Umowie w :

a. pieniądzu;
b' poręczeniach bankowych lub poręczeniach społclzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej ztym Że zobowtązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŻnym"
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanychprzez podmioty, o których mowa w art'6b ust.5 pkt 2

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

2. ZazgodąZamawiającego zabezpieczenie moze być Wnoszone równiez:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzie|czej kasy oszczędnoŚciowo

- kredytowej ;

b) przezustanowienię zastawu na papierach wartościowych emitowanychprzez Skarb

Państwa lub j ednostkę samorządu terytorialnego ;

c) przezustanowienie zastawu rejestrowego nazasadach okr'eślonych w przepisach

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie naLeŻytego wykonania umowy zostanie zwróconę w terminie:

- 30 dni od dnia ostatecznego odbioru rcbót_70 0ń

- 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi_ 30 %.

ł



XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA' KToRE ZosTAŁY
wPRowADZoNE oo rnEŚCI ZAwIERANEJ UMowY w SPRAwIE
ZAMOWIENIA PUBLTCZNEGO, WZOR UMOWY:

1. Istotne postanowienia umowy określone.zostały w załączonymwzoTze umowy
(zał.rlr 7 do SIWZ).

xx. POUCZENIE o ŚnonxacH oCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
WYKONAWCY w TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA :

Wykonawcom' a takze innym osobomo jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia
doznaŁ lub moze doztać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnta29 stycznta
2a04r' Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.)

przysługuj e odwołanie wyłącznie wobec czynno Ści :

1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówtenta;
2) odrzucenia oferty odwołującego.

} XXL Zamawiający nie będzie udzielał za|iczekna poczet wykonania zamówienia ( art.
15Ia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznyclt)

xxn. opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych :

I. Zamawiijący nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

xxIII .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
przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiaj ący ni e przewiduj e możliwo ś c i udzielenia zamowrcń uzupełniaj ących.

XXIV. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe' jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie :

--J Zanawtąący nie dopuszęza składania ofert wariantowych .

Xxv. Adres poczĘ elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamaw iający dopuszcza porozumiewanie się dro gą elektroniczną :

Zarnawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną'

xxVI. Informacje doĘczące 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 elęktronicznej na podstawie art.91 b

ust.1 ustawy p.z.p.
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xxvnl.Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduj e ich zvł r at :

Zamawlający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxIX. Żądaniewskazania pYzezWykonawców w ofercie części zamówienia' których
wykonanie powierzy podwykonawcom :

Zamawtający Żąda wskazania pTzęz Wykonawcę, w ofercie części zamówienia' które
Wykonawcapowietzy Podwykonawcom' Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,
iz Wykonawca nię zamierzapowierzyć Żadnej części zamówienia podwykonawcom.

xxx. określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom;

Zamawiający nie określił, która częśc zamówienia nie moze byĆ powierzona
Podwykonawcom.

XXXI. Dodatkowe postanowienia:

Zarnawiającv nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Załącznikami do SIWZ są :

I' Załącznlknr l - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2' Zał'ącznik nr 2 - Formularz oferty,
3 ' Załącznik nr 3 - Charakterystyka proponowanego sprzętu - oferta Wykonawcy
4. ZŃ.ącznik nr 4 - oŚwiadczenie osoby ftzycznej prowadzącej działalnoŚc gospodarczą
5.Załączniknr 5 - oświadczen|e, zgodnie zart.22 ust.l i 2 ustawy,
6, Załącrnik nr 6 - oświadczefię, zgodnie z ałt.Ż4 ustawy,
7. ZałącznIk nr 7 - Projekt umowy,

Gózd,, aniu t8. września 2012 r..

Zatwierdzona
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