Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Dopiewo: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do
Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt.
Przedszkole Publiczne w Konarzewie.
Numer ogłoszenia: 525444 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dopiewo , ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie, tel.
0618148331 w 34, faks 061 8148092.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dopiewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych i
zabawek do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt. Przedszkole Publiczne
w Konarzewie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa pomocy
dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt.
Przedszkole Publiczne w Konarzewie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy
następujące części: Część nr 1 : - dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola w
Konarzewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaj i ilość pomocy

dydaktycznych i zabawek został opisany w załączniku nr 1.1 do SIWZ i stanowi jej integralną część
. Część nr 2 : - dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola w Konarzewie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych i
zabawek został opisany w załączniku nr 1.2 do SIWZ i stanowi jej integralną część . Część nr 3 : dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola w Konarzewie. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych i zabawek został opisany
w załączniku nr 1.3 do SIWZ i stanowi jej integralną część . 3.2. Przedmiot zamówienia musi
posiadać wymagane prawem polskim certyfikaty i atesty (CE) potwierdzające jego dopuszczenie
do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest załączyć ww.
certyfikaty/atesty przy dostawie . Dostarczone do przedszkoli wyposażenie musi być nowe i
kompletne. Instrukcja w języku polskim. 3.3. W przypadku wystąpienia nazw własnych lub
handlowych należy rozumieć, że dopuszcza się materiały i urządzenia o takich samych lub
równoważnych właściwościach i parametrach. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na towary
równoważne pod warunkiem spełnienia przez nie wszystkich parametrów wymaganych
określonych w niniejszej SIWZ oraz jej załącznikach. W przypadku zaproponowania produktu
równoważnego wymaga się, aby odpowiadał on pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności
oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany
jest w takiej sytuacji wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Opisane w niniejszej SIWZ oraz jej załącznikach parametry przedmiotu
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. 3.4
Dostawa obejmuje transport przedmiotu zamówienia do Przedszkola Publicznego w Konarzewie
przy ul. Kościelnej 37 oraz rozładunek , wniesienie do wskazanych pomieszczeń oraz sprawdzenie.
3.5. Okres rękojmi i gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszego postępowania min. 24
miesiące od daty podpisania protokołu odbioru..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9, 37.52.30.00-0,
37.52.40.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. 1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z
wykorzystaniem załącznika nr 2 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy z
wykorzystaniem Załącznika nr 3.1, 3.2, 3.3 do SIWZ. 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia
wymienione w pkt. 9 SIWZ 4. Dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby
(osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z
rejestru.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod
rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian umowy w zakresie terminu
wykonania - w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: a) siły wyższej nie pozwalającej na
realizację umowy: termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający
opóźnieniu z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania
umowy, b) przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz w przypadku uzyskania dofinansowania
przedsięwzięcia z EFS od Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) - termin
wykonania umowy może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu
wykonania umowy z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania
umowy. 3. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 4.
Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób skierowanych do wykonania przedmiotu umowy i adresów
wskazanych w umowie. 5. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia

Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących
spowodować niewywiązanie się przez niego z zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody
winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę wraz z określeniem daty wystąpienia
przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania. 6. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień
niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej
umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy
takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły
zostać uznane za porównywalne. 7. Uzasadnieniem ewentualnych zmian może być jedynie
prawidłowa realizacja przedmiotu umowy lub obniżenie kosztów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo pok. nr 7...
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo pok. nr 5
- Biuro Obsługi Klienta...
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: Dostawa zamówienia związana jest z realizacją projektu pt.
Przedszkole Publiczne w Konarzewie nr projektu POKL. 09.01.01-30-044/11, realizowanego przez
Gminę Dopiewo ze środków Unii Europejskiej 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: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola w Konarzewie..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa pomocy
dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt.
Przedszkole Publiczne w Konarzewie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych i zabawek został opisany w załączniku nr
1.1 do SIWZ i stanowi jej integralną część ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9, 37.52.30.00-0,
37.52.40.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola w Konarzewie.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa pomocy
dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt.
Przedszkole Publiczne w Konarzewie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych i zabawek został opisany w załączniku nr
1.2 do SIWZ i stanowi jej integralną część ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9, 37.52.30.00-0,
37.52.40.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola w Konarzewie..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa pomocy
dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt.
Przedszkole Publiczne w Konarzewie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych i zabawek został opisany w załączniku nr
1.3 do SIWZ i stanowi jej integralną część ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9, 37.52.30.00-0,
37.52.40.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

