Projekt „COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamów ienie udzielane w trybie
P R Z E T AR G U N I E O G R AN I C Z O N E G O
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000,00 EURO
„Na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu
"COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści” część IV - ponowny.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w:
Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ……………………………
w dniu 15.05.2014
Stronie internetowej zamawiającego www.norwid.eu dnia 15.05.2014
Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 15.05.2014

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida
Barbara Przeradzka - Martko
Data: 15.05.2014 r.

Podpis: …………………………
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I. Zamawiający
Zespół Szkół im. C. K. Norwida
ul. 3 – go Maja 24; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 056 472 60 24 fax 056 472 60 37
adres e-mail: zsimc.k.norwida@wp.pl
strona BIP: http://norwid.e-bip.org.pl
godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku - 7:00 do 15:00
II. Tryb udzielenia zamówienia
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 3 ust. 1 pkt.1, art. 7 ust. 3,
art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013.907 ze zm.),
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. 2013 poz.1692).
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w
Nowym Mieście Lubawskim niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu "COOL – ciekawi,
otwarci, odważni licealiści” Kółko naukowe TRANZYSTOR
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
38342100-5 Oscylografy
31120000-3 Generatory
31172000-2 transformatory napięciowe
38552000-9 Mierniki elektroniczne
31712350-8 Tranzystory
31711150-9 Kondensatory elektroniczne
31110000-0 Silniki elektryczne
38341300-0 Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 5 niniejszej SIWZ pod nazwą
szczegółowy opis przedmiotu Kółko naukowe TRANZYSTOR
5. Wszystkie sprzęty, pomoce dydaktyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie
nowe.
6. W trakcie realizacji dostawy sprzętów, pomocy dydaktycznych, objętych przedmiotem zamówienia
należy również dostarczyć Zamawiającemu:
a) instrukcję obsługi dostarczonych sprzętów w języku polskim,
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b) kartę gwarancyjna lub inną podstawę gwarancyjną dostarczonych sprzętów.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących sprzęty o parametrach i
funkcjach technicznych nie gorszych niż określone szczegółowo załączniku nr 5 niniejszego SIWZ pn.
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Podane tam parametry i funkcje techniczne należy traktować
jako wymagania minimalne.
8. Zamawiający ustala, że Wykonawca poda cenę za zamówienie przewidziane do realizacji. Oferta
Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym
również koszty związane z dostarczeniem oferowanego sprzętu do Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w
Nowym Mieście Lubawskim ul. 3 –go Maja 24.
9. Wykonawca zapewni stałą wysokość cen za realizację przedmiotu zamówienia w okresie objętym
umową, zgodnie ze złożoną ofertą.
10. Projekt pod nazwa „COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego 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, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji dostawy ustala się w terminie 14 dni od podpisania umowy
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki udziału w postępowaniu oraz złożą wraz z ofertą wymagane dokumenty:

Lp.

1.

Warunek
udziału w
postępowaniu
na podstawie
art. 22 ustawy
Pzp

Posiadanie
uprawnień do
wykonywania
określonej
działalności lub
czynności, jeżeli

Opis sposobu dokonania oceny
spełniania warunku na podstawie art. 22
ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnieniu
warunków w postępowaniu o zamówienie
publiczne w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp

Dokument
potwierdzający
spełnianie warunku
udziału w postępowaniu
na podstawie art. 44 i 26
ust. 2 d ustawy Pzp i/lub
Rozporządzenia Prezesa
Rady ministrów w
sprawie dokumentów,
jakich może żądać
zamawiający od
wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty
mogą być składane
Oświadczenie zgodnie z
art. 22 ustawy Pzp
stanowiące załącznik nr 2
do SIWZ
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przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich
posiadania.

2.

3.

4.

5.

Zamawiający dokona oceny na podstawie
Posiadanie
złożonego oświadczenia o spełnieniu
wiedzy
i warunków w postępowaniu o zamówienie
doświadczenia.
publiczne w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp
Dysponowanie
odpowiednim
Zamawiający dokona oceny na podstawie
potencjałem
złożonego oświadczenia o spełnieniu
technicznym oraz
warunków w postępowaniu o zamówienie
osobami
publiczne w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy
zdolnymi
do
Pzp
wykonywania
zamówienia.
Zamawiający dokona oceny na podstawie
Sytuacji
złożonego oświadczenia o spełnieniu
ekonomicznej i
warunków w postępowaniu o zamówienie
finansowej.
publiczne w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp

Zamawiający dokona oceny na podstawie
złożonego oświadczenia z art. 24, ust. 1
Brak podstaw do ustawy Pzp
wykluczenia.

Oświadczenie zgodnie z
art. 22 ustawy Pzp
stanowiące załącznik nr 2
do SIWZ

Oświadczenie zgodnie z
art. 22 ustawy Pzp
stanowiące załącznik nr 2
do SIWZ

Oświadczenie zgodnie z
art. 22 ustawy Pzp
stanowiące załącznik nr 2
do SIWZ
Oświadczenie zgodnie z
art. 24 ustawy Pzp
stanowiące załącznik nr 3
do SIWZ
Listę podmiotów
należących do tej samej
grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i
konsumentów albo
informacja o tym , że
Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej
stanowiący załącznik nr 4
do SIWZ

1. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły: „spełnia/nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
2. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1) Zamawiający zastrzega, że wszelka korespondencja zamawiającego i wykonawców prowadzona
będzie na piśmie przekazywana (pocztą, drogą elektroniczną, faksem lub osobiście) na wskazany

VI.
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2)

3)

4)

5)

6)

adres za potwierdzeniem odbioru. Fakt otrzymania informacji każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą (art. 27 ust. 2 ustawy Pzp).
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub pocztą elektroniczna
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i
skierowane na adres:
Zespół Szkół im. C. K. Norwida
ul. 3 – go Maja 24 ; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
fax 56 472 60 37
Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert przy czym ewentualne
przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz na własnej stronie internetowej http://norwid.e-bip.org.pl, na
której została zamieszczona specyfikacja.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami :
 Sprawy formalne Izabela Kawiecka – Sekretarz Szkoły; tel. 56 472 60 24,
fax. 56 472 60 37
 Sprawy merytoryczne Rafał Zachwieja – Koordynator projektu 508 612 931

VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1)
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert,
2)
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3)
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Na ofertę składa się :
a) formularz ofertowy sporządzony przy wykorzystaniu załącznika nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art.22 ust 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru ( zał. nr 2 do SIWZ ),
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, dotyczącym braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. Pzp (zał. nr 3 do SIWZ),
d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg wzoru na zał.
nr 4 do SIWZ ),
e) Załącznik nr od 5 do 6 do SIWZ– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zależne od części
na którą składane jest zamówienie
f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ilę ofertę składa pełnomocnik
2) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
3) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, techniką
gwarantującą brak możliwości zmiany tekstu.
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4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy.
5) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę 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 oryginałem.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane w nich zawarte.
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
10) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, musi ona spełniać warunki określone w
art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań).
11) Jeżeli do realizacji zadania zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
należy przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
12) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres:
Zespół Szkół im. C. k. Norwida
ul. 3 – go Maja 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie; w pokoju nr 103
13) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego:
Zespół Szkół im. C. K. Norwida
ul. 3 – go Maja 24 ;
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
i oznakowana następująco:
„Na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji
projektu "COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści” część IV
nie otwierać przed 23 maja 2014 r. godz. 1010
14) Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać
złożoną ofertę. W takim przypadku wykonawca prześle do zamawiającego pisemne powiadomienie o
zmianie lub wycofaniu przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami
niniejszego rozdziału, a koperta/opakowanie będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
15) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 153
poz. 1503, ze zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym,
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
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wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
XI.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty należy składać w Zespole Szkół im. C. K. Norwida
ul. 3- go Maja 24, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie pokój nr 103
do dnia 23 maja 2014 r. do godz. 1000
2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania,
3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (adres j. w.), pokój nr 103
dnia 23 maja 2014 r. o godz. 1010
4) Otwarcie ofert jest jawne.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca w Formularzu oferty poda, w zakresie obejmującym daną część, na którą składa
ofertę:
a) wartość netto danej części zamówienia;
b) wartość podatku VAT,
c) wartość brutto danej części zamówienia
2. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie
będą podlegały zmianom.
3. Oferowane ceny za wykonanie poszczególnych części muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do
należytego zrealizowania całego planowanego przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia.
4. Oferowane ceny za wykonanie poszczególnych części winny być podane cyfrowo w formularzu oferty
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
6. Do oferty Wykonawca dołącza cennik cen jednostkowych sporządzony na podstawie zestawienia,
które stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty na daną
Części zamówienia jest: cena – 100 %.
2. Sposób oceny ofert:
Ilość punktów dla każdej oferty na daną Część zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

C min.

C = ------------- x P
C bad.
gdzie: C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena",
C min – cena oferty najtańszej,
C bad.– cena oferty badanej,
P – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena".
Maksymalnie w kryterium można otrzymać 100 pkt.
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
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3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w
jej treści.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4 lit. c).
6. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert na daną Część okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
XIV.

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firm) i adresy pozostałych Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
2. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w ust.1 Zamawiający umieści na stronie internetowej
http://norwid.e-bip.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu
związania ofertą.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostały ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust.1 ustawy p.z.p.
6. Jeżeli wybraną ofertę złożyli wykonawcy ubiegający się wspólnie o realizację zadania, przed
wyznaczonym terminem na zawarcie umowy, należy przedłożyć w siedzibie zamawiającego umowę
regulującą współpracę tych wykonawców.
7. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców,
zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w chwili podpisania umowy
przedłożyć Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami.

8
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
Biuro projektu: Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3-go Maja 24
tel. 056 472 60 20, faks 056 472 60 37, e-mail: projekt.cool@wp.pl

Projekt „COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od wybranego Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Warunki umowy
1)
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2)
Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez zamawiającego.
3)
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4)
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian
umowy:
a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych
problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi oraz okolicznościami, które nie
były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
1)
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy PZP
2)
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
3)
Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy PZP
4)
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
6) Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
7) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.17.7 i 17.8 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyroku stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11) Skargę wnosi się, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
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12) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania
ani występować z nowymi żądaniami.
13) Szczegóły co do trybu i sposobu wnoszenia odwołań i skarg zawiera Dział VI Środki ochrony prawnej
ustawy PZP.
XVIII. Postanowienia końcowe
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3) Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt 7 ustawy.
4) Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych.
5) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia
finansowe prowadzone będą w PLN.
6) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
8) Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Załączniki do specyfikacji:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1
ustawy Pzp,
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24, ust.
1 ustawy Pzp,
załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pomoce dydaktyczne – Kółko naukowe TRANZYSTOR
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Załącznik nr 1 do SIWZ
……….………………

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji
projektu "COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści” część IV ponowny

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
1. Dane dotyczące wykonawcy:
Imię i nazwisko/Nazwa: ………………………………………………………………………..
Adres/Siedziba: …………………………...…………………………………………………….
Nr telefonu/faks/e-mail: …..……..……………………………………………………………...
NIP: ……………………………………………………………………………………………..
REGON:…………………………………………………………………………........................
2. Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zawarty w szczegółowym opisie zamówienia dla
Części, za cenę:
Wartość netto: ……………………………………………………
Podatek VAT: …………………………………………………
Wartość brutto: …………………………………………………..
Słownie zł: …………………………………………………….
3. Oświadczenia wykonawcy (dotyczy wszystkich części zamówienia):
1) oświadczam, ze oferowany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku
do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5
2) oświadczam, ze dostarczę przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3) wyrażam zgodę na termin płatności do 30 dni,
4) oświadczam, ze udzielę na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 36 m-cy i gwarancji
jakości na okres 36 m-cy, licząc od dnia jego odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego,
5) uważam sie za związanego niniejsza oferta przez okres 30 dni od dnia składania ofert,
6) oświadczam, ze zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty,
7) zadanie wykonam siłami własnymi/przy udziale podwykonawców, którym powierzę następujące
elementy części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Na potwierdzenie spełnienia warunków i wymagań Zamawiającego do oferty załączam
następujące oświadczenia i dokumenty:
Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1
ustawy Pzp,
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24, ust.
1 ustawy Pzp,
załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
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składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 5 do SIWZ– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pomoce dydaktyczne – Kółko naukowe TRANZYSTOR
5. Oferta wspólna (jeżeli występuje):
Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię: ………………………………………………………………………………...
Stanowisko: ……………………………………......………………………………………….
Nr telefonu/faks/e-mail: …..……..……………………………………………………………...
Zakres umocowania: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
6. Oferta wraz z załącznikami zawiera .............. ponumerowanych stron.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w
Nowym Mieście Lubawskim, w celu realizacji projektu „COOL – ciekawi, otwarci, odważni
licealiści”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.
nr 101 poz. 926 ze zm.)

………………….............………………………
(imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy )
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie

Wykonawcy

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
Nr telefonu .................................................. faksu ..........................................................................

zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
1. posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia,
2. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie i
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................dnia.............................

………..................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionych)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie

Wykonawcy

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
Nr telefonu .................................................. faksu ..........................................................................
(pieczątka)
Oświadczam, że jestem wykonawcą w stosunku do którego brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, w myśl którego wyklucza się :
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary
umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
2. wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za
które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo
odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy,
3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego,
4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
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8. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o stosunkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. poz 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
stosunkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

..................................................dnia.............................

………..................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionych)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………………
(pieczęć – nazwa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:
„Na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji
projektu "COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści” część IV ponowny

przedkładam/my informację o:
1) przynależności do grupy kapitałowej*:……………………………………………………………………
(podać pełną nazwę oraz adres grupy kapitałowej)
2) braku przynależności do grupy kapitałowej*

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy:
….………………………………
( podpis wykonawcy )
…………………………………, dnia ………………………
* niepotrzebne skreślić
Uwaga:
W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której
przynależy.
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1: Pomoce dydaktyczne – Kółko naukowe TRANZYSTOR

L.p.

Przedmiot zamówienia

Częstościomierz-oscyloskop: generator
arbitralny DDS, komunikacja USB 2.0,
1.
pamięd próbek 32k
oscyloskop 4 kanałowy, zakres do
200MHz, próbkowanie 2G p/s,
2. głębokośd pamięci 1Mpts/kanał,
niskoszumowy przetwornik Flash A/D
Zasilacze laboratoryjne 0-160 V AC/DC,
pełnookresowe, stabilizowane,
3.
zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Jedn
ostka
miary

szt.

1

szt.

1

szt.

2

Częstościomierz z wyświetlaczem Nixie
lub cyfrowym, automatyczna zmiana
4. zakresu pomiaru, pojemnośd licznika 6
szt.
cyfr
5.

Generator wobulator 10 Hz-150MHz,
zakres modulacji AM, FM

Transformator wysokiego napięcia,
napięcie wejściowe 230V, wyjściowe
6.
300V, moc 600W

Ilość

szt.

1

szt.

2

szt.

5

lutownica transformatorowa 100W

8.

Miernik indukcyjności do 200H,
automatyczna zmiana zakresu pomiaru

szt.

3

9.

Miernik pojemności 1pF-1mF,
automatyczna zmiana zakresu pomiaru

szt.

3

11.

Rezystory 0.5W każdy; 100Om, 1kOm,

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

1

7.

Transformatory małych mocy, niskiego
napięcia, napięcie wejściowe 230V,
10. wyjście cztery sekcje po 12V, 8A każda
sekcja

Oferowany produkt
równoważny
(gdy brak w asortymencie
wskazanego w przedmiocie
zamówienia)

szt.
1

szt.

100

17
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
Biuro projektu: Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3-go Maja 24
tel. 056 472 60 20, faks 056 472 60 37, e-mail: projekt.cool@wp.pl

Projekt „COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2,2kOm, 3,3kOm, 4.7kOm, 10kOm,
15kOm, 20kOm, 22kOm, 47kOm,
50kOm,100kOm,
120kOm,220kOm,470kOm,500kOm,
1MOm, 2MOm, 2,2MOm, 3,3MOm
(każdego rodzaju po 5 sztuk)
kondensatory: foliowe po 14 sztuk
każdego rodzaju - napięcie 1kV: 1pF,
10pF, 100pF, 47pF, 470pF, 1nF, 10nF,
100nF; elektrolityczne po 14 sztuk
12. każdego rodzaju - napięcie 400V: 1pF,
10pF, 100pF, 47pF, 470pF, 1nF, 10nF,
100nF, 47nF, 470nF, 1uF, 10uF, 100uF,
47uF, 470uF, 4700uF, 10000uF

szt.
350

13.

Tranzystory 2N3055

szt.

14.

Rura PCV: średnica 250mmm, długośd
2m

szt.

Guma lateksowa do dwiczeo
15. gimnastycznych 200mm/4000mm

Szczotka druciana - miedziany drut

Silnik prądu zmiennego: 50Hz, 230V
jednofazowe, max. Obroty 3000/min.,
18.
moc max 300W

1

szt.

szt.

19.

Kopuła, kula stalowa

szt.

Laminat w arkuszach 12,5 cm x 38 cm
najlepiej szkło epoksydowe

szt.

20.

Cyna lutownicza- spoiwo LC60 0,1KG
21. 0,5mmz kalafonią

szt.

22.

Kalafonia 1 kg

2

szt.

Rolki stalowe lub aluminiowe o długości szt.
250mm, średnica zewnętrzna 1cm,
16.
średnica wewnętrzna 0,8cm
17.

50

2

1

1

500
85

10

szt.

1
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