
Międzybrodzie Bialskie: Dostawa pomocy dydaktycznych w  ramach

projektu AKADEMIA ROZWOJU - LEPSZY START W EDUKACJ Ę.

Numer ogłoszenia: 320590 - 2012; data zamieszczenia : 29.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie , ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie,

woj. śląskie, tel. 33 866 18 65, faks 33 866 18 65.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gzo.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Inny: jednostka organizacyjna gminy..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu

AKADEMIA ROZWOJU - LEPSZY START W EDUKACJĘ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  3.1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Akademia rozwoju - lepszy start w edukację

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. J. Kantego w Międzybrodziu Bialskim, w Szkole Podstawowej im.

św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim, Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Czernichowie oraz w

Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim - dla których organem prowadzącym jest

Gmina Czernichów.3.3. Zamówienie składa się z 2 części, w tym: 1) część 1 - pomoce dydaktyczne/ książki/ EDU-

ROM-y/ art. biurowe (w tym papier ksero, tonery i tusze)/ sprzęt sportowy; 2) część 2-sprzęt

komputerowy/oprogramowanie/drukarki/ rzutniki/dyktafon/mikrofony/ stoliki pod rzutnik i komputer / odtwarzacze CD

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. 3.5. Wykaz dostaw zawiera

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3.6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez

Zamawiającego przedmiotu umowy w ramach dostarczonego zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego

protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, bez zastrzeżeń..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.20.00-5, 39.16.00.00-1, 37.52.41.00-8, 37.52.42.00-9,

37.45.10.00-4, 37.44.29.00-8, 30.21.31.00-6, 30.23.00.00-0, 48.19.00.00-6, 22.11.00.00-4, 30.19.00.00-7,

30.19.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 08.10.2012.

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

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: wykaz wykonanych dostaw w

zakresie niezbędnym do wykazania, spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie; wymagane jest: a) Dla części 1 zamówienia wykonanie/wykonywanie z należytą

starannością minimum 2 dostaw materiałów lub pomocy edukacyjnych o wartości minimum

50.000,00 zł brutto każda; b) Dla części 2 zamówienia wykonanie/wykonywanie z należytą

starannością minimum 2 dostaw sprzętu komputerowego, elektronicznego i urządzeń

biurowych o wartości minimum 25.000,00 zł brutto każda; Do wykazu należy dołączyć

dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za

spełnienie tego warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia (według załącznika nr 2 do

oferty).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za

spełnienie tego warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia (według załącznika nr 2 do

oferty).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za

spełnienie tego warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia (według załącznika nr 2 do

oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży

przedło żyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również

wykonywanych,  dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:
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oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

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

załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony formularz oferty, 2) szczegółowe zestawienie kosztów - załącznik nr 1a - 1b do

SIWZ, 3) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie, wskazujące, że osoba występująca w

imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gzo.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gminny Zespół Oświatowy w

Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  06.09.2012 godzina

10:00, miejsce: Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie,

sekretariat..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, projektu Akademia rozwoju - lepszy start w

edukację..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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