Projekt „Akademia mądrego człowieka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Brzeziny, dnia 02.12.2014r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej wartości określonych na
podstawie Art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr ogłoszenia w B.Z.P.934570-2014 z dnia 02.12.2014r.
I. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym z siedzibą ul.Dzieci
Polskich 14, 95 - 041 Gałków Duży.
II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej na
podstawie
Art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami).
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: zsgalkow.edupage.org
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Przedmiot zamówienia
a) wyposażenie w sprzęt multimedialny Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Gałkowie
Dużym w ramach projektu „Akademia Mądrego Człowieka” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej
specyfikacji.
2. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
a) Dostawa sprzętu multimedialnego na koszt Wykonawcy. Cały asortyment należy
dostarczyć do Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym. Odbiór zostanie potwierdzony pisemnie
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
b) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. żadna z części składająca się na
dany materiał nie może być wcześniej używana), wolne od wad oraz dopuszczone do
stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać
odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm
określonych obowiązującym prawem.
c) Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz
został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy
Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935,z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1089).
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d) W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas
transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych
do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak montaż, uruchomienie, pomoc
techniczna oraz serwis gwarancyjny.
e) Przedmiot zamówienia musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wraz z wszelką dokumentacją (w szczególności
instrukcjami, gwarancją, certyfikatami i licencjami oprogramowania).
f) W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
g) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego
pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku oferowania
asortymentu równoważnego należy zaznaczyć w formularzu ofertowym, że jest to przedmiot
równoważny. Równoważność produktów będzie oceniana w oparciu o zgodność (możliwość
wykorzystania) zaoferowanego produktu z przeznaczeniem produktu podanego w załączniku
nr 2 do niniejszej specyfikacji.
h) Zamawiający wymaga, by wykonawca zobowiązał się odbierać zgłoszenia o awarii pod
wskazanym numerem telefonu, faksu lub adresem e-mail: od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-15.00.
2. Inne informacje dotyczące przetargu
a) Jeżeli środki pochodzące z Unii Europejskiej, które zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane, Zamawiający zastrzega możliwość
unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1a Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
b) Wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
c) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30213100-6 Komputery przenośne;
30213200-7 Komputer tablet;
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania;
32322000-6 Urządzenia multimedialne;
30237270-2 Torby na komputery przenośne;
32324600-6 Telewizory cyfrowe;
30233152-1 Urządzenia do odczytu i/ lub wypalania uniwersalnych dysków wideo
(DVD);
38651600-9 Kamery cyfrowe;
30237410-6 Mysz komputerowa;
38510000-3 Mikroskopy;
d) Adres strony internetowej: zsgalkow.edupage.org
e) Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się
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f) Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
VI . Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
2) wiedza i doświadczenie,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
3) potencjał techniczny,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
4) osoby zdolne do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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B. Inne informacje
1. Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń Zamawiający zweryfikuje, czy
Wykonawca spełnia, czy nie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony
z postępowania, a złożona przez niego oferta będzie traktowana jako oferta odrzucona.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ww.
warunki.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy 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. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
4. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy 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. 2 pkt. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
5. W przypadku wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
b) przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy włącznie muszą spełniać wymagania
w postępowaniu
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, tj. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Aktualny odpis z właściwego rejestru lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
C. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
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1. Wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia).
2. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Art. 24 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity: Dz. U. z
2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami)- załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.
907 z późniejszymi zmianami)- załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
VIII. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach:
LP= A+ B, gdzie
Kryterium

Waga

A

cena

90%

C

doświadczenie

10 %

A. Cena- waga kryterium: 90%.
Najwyższą liczbę punktów – (A=90 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za
wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:
Najniższa całkowita cena ofertowa spośród złożonych ofert
A = ___________________________________________________
Cena ofertowa badanej oferty

x 100 pkt x 90%
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B. Gwarancja- waga kryterium: 10%.
Ocena będzie dokonana w następujący sposób:
a. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 2 lata dla pozycji
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 i 11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 2 do SIWZ) oraz krótszego niż 3 lata dla pozycji nr 8 oraz 5 lat dla pozycji nr 7
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)– 0 pkt, gdyż
jest to jednocześnie warunek, który musi zostać spełniony.
b. Za zaoferowanie dodatkowego okresu gwarancji:
– dla pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
i 11, za oferowany okres gwarancji powyżej 2 lat- 5 pkt*,
– dla pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nr 8, za oferowany okres
gwarancji powyżej 3 lat- 5 pkt,
– dla pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nr 7, za oferowany okres
gwarancji powyżej 5 lat- 5 pkt,
*dotyczy wszystkich wymienionych pozycji, tzn. okres gwarancji musi być wydłużony na
wszystkie pozycje (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 i 11) w przeciwnym przypadku zostanie przyznana
liczba punktów 0,
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 15 pkt.
Po przyznaniu punktów cząstkowych zostaną one zsumowane i podstawione do wzoru:

B=

liczba punktów badanej oferty
______________________________________________
liczba punktów najkorzystniejszej oferty

x 100 pkt x 10%

Ocena końcowa oferty
Zamawiający zawrze umowę w przedmiotowym przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:
a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień
publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
b) zostanie uznana za najkorzystniejszą (tzn.: zdobędzie największą liczbę punktów) w
oparciu o podane kryteria wyboru tj.:
Ok = A + B
X. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w
Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków Duży w terminie do dnia 10
grudnia 2014r. do godz. 12.15. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10grudnia 2014r. o godz. 12.30.
XI. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
XII . Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.
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XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna: nie dotyczy.
XV . Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: nie
dotyczy.
XVI. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:
1. Pani Jolanta Majka lub Pani Joanna Węderska tel./fax 44 714–58-43.
2. Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach 8.00–15.00.
Zatwierdziła:
Dyrektor Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym
mgr Krystyna Warczyk

7
REALIZATOR PROJEKTU
BIURO PROJEKTU: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków , tel./fax (44) 714 58 43, e-mail:
zs.galkow@koluszki.pl

