Mniszków: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wraz ze
sprzętem elektronicznym w projekcie (Patrząc w przyszłość) ,
dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Fundusz
Społecznego.
Numer ogłoszenia: 207463 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, woj.
łódzkie, tel. 044 7561522, faks 044 7561523.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mniszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
wraz ze sprzętem elektronicznym w projekcie (Patrząc w przyszłość) , dofinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Fundusz
Społecznego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia
jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych do zajęć z : języka
polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęć komputerowych, matematyki, biologii,
sportowo-rekreacyjnych, w szkolnym ośrodku kariery do trzech szkół podstawowych i jednego
gimnazjum, znajdujących się na terenie Gminy Mniszków. 2.Na potrzeby realizacji zadania
zamówienie zostało podzielone na 2 części: 1) Część I - Dostawa sprzętu elektronicznego 2) Część II
- Dostawa pomocy dydaktycznych 3.Szczegółowy opis zakresu rzeczowego dostawy w
poszczególnych częściach zamówienia znajduje się w tabelarycznym zestawieniu stanowiącym
załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będący integralną częścią SIWZ.
4.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy oraz
instruktaż. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i
uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej
używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do
funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec
uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były

w języku polskim. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty,
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem (wyżej
wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu dostawy zakupionych towarów).
Wykonawca udziela zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na warunkach
producenta, na okres wskazany przez producenta. 5.Wykonawca obowiązany jest przekazać
zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne,
wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji
językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. 6.Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment
we własnym zakresie i na własny koszt do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym, Szkoły
Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą, Szkoły Podstawowej w Stoku i Gimnazjum Publicznego w
Mniszkowie (wg zestawienia i podziału w Szczegółowym opisie części pomocy dydaktycznych oraz
sprzętu komputerowego - załącznik 1 do siwz) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00
do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem szkoły. Gotowość
dostawy wykonawca zgłosi zamawiającemu lub Dyrektorowi poszczególnej placówki na co najmniej 2
dni przed planowanym terminem dostawy. 7.Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w
czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
8.Dostarczone materiały zostaną komisyjnie przyjęte przez zamawiającego. Z odbioru sporządzany
będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące
dostarczanego materiału. 9.W szczegółowym opisie pomocy mogą występować nazwy własne, znaki
towarowe lub mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one
wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze
normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym
przeznaczeniu oraz nie obniżą standardów dostawy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku
wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają w/w wymagania określone przez
zamawiającego, wypełniając odpowiednio załącznik nr 7 tj. tabelę równoważności. 10.Podane w
opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych
zamawiającego. 11.Kody CPV: 30200000-1, 30213100-6, 30213100-7, 32000000-3, 38000000-5,
39162100-6, 39162110-9, 39162000-5, 22110000-4, 37400000-2, 48000000-8. 12.Zamawiający nie
określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 13.Zamawiający dopuszcza składanie
ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej oferty na jedną część zamówienia lub
dwie oferty na dwie części zamówienia. Zamawiający wskazuje, że umowa bądź umowy o zamówienie
publiczne zostaną podpisane z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę biorąc pod ocenę
każdą część oddzielnie. 14.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
15.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 16.Zamawiający nie
dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 17.Zamawiający nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 18.Wykonawca nie może powierzyć
wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 19.Wymagania stawiane
wykonawcy: 1) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2) wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zobowiązań umowy, 3) ustanowienie przedstawiciela wykonawcy do kontaktów roboczych,
4) określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz adresu e-mail innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5) zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. 20. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.31.00-7,
32.00.00.00-3, 38.00.00.00-5, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.20.00-5, 22.11.00.00-4,
37.40.00.00-2, 48.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży oświadczenie z

art. 22 ust.1 ustawy pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży oświadczenie z

art. 22 ust.1 ustawy pzp
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży oświadczenie z

art. 22 ust.1 ustawy pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży oświadczenie z

art. 22 ust.1 ustawy pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży oświadczenie z
art. 22 ust.1 ustawy pzp oraz przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, ( na kwotę nie mniejszą niż 150
000,00zł) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
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 udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, (wg wzoru załącznik nr 2 do siwz) wraz z odpowiednim
dla części zamówienia formularzem cenowym zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do siwz), 2) tabela równoważności (załącznik nr 7) w przypadku
oferowania rozwiązań równoważnych

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego - wprowadzono do wzoru umowy - załącznik nr 6.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.mniszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10 -sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego..
IV.4.17) 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 miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: tak

