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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

I : Instytucja zamawiająca  

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe  

Zespół Obsługi Szkół  

ul. Szkolna 1  

Punkt kontaktowy: Zespół Obsługi Szkół, ul. Szkolna 1, 63- 820 Piaski  

Osoba do kontaktów: Andrzej Konieczny  

63-820 Piaski  

POLSKA  

Tel.: +48 (65)5727697 E-mail: zoszpiaski@wp.pl   

Faks: +48 (65) 5727698  

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/   

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 

konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:  

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 

adres:  

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej  

Agencja/urząd regionalny lub lokalny  

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności  

Ogólne usługi publiczne  

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających  

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak  

Gmina Piaski  

ul. 6 Stycznia 1  

63-820 Piaski  

POLSKA  

II: Przedmiot zamówienia  

II.1) Opis  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:  

Dostawa materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych do realizacji projektu 

mailto:zoszpiaski@wp.pl
http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/


 „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – 

programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 

dostawy lub  świadczenia usług  

Usługi 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

II.1. Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro a mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

II.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 

II.3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /(Dz.U. z 2010 r. Nr 

113, poz.759 ze zm), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, 

poz. 1795). 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796). 

II.4. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia 

zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

III. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów dydaktycznych i pomocy 

edukacyjnych do realizacji projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski 

kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół 



Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia podział na zadania i poszczególne rodzaje zajęć 

edukacyjnych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w/w projektu. Kod zapisany w kol. 

poz. określa, ze względów organizacyjnych, numer zadania oraz numer pozycji wniosku. 

Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je do wykorzystania w 

edukacji dzieci i młodzieży, wymagane obowiązującymi przepisami. 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  

Zamówienie podzielone jest na pięć części.  

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.  

 

CZĘŚĆ I 

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne do zajęć specjalistycznych w szkołach logopedii, zajęć 
korekcyjno – kompensacyjnych efektywnego czytania w szkołach podstawowych. 
 

Ze względu na złożoność, bardzo szeroki zakres opisywanych towarów i szczególny charakter 
zamówienia, parametry zamawianych pomocy zostały szczegółowo opisane w formularzach cenowych 
dla poszczególnych części. Użyte w szczegółowym opisie nazwy produktów zostały zastosowane w celu 
zaprezentowania wymaganych parametrów użytkowych sprzętu i towarów. W celu przedstawienia cech 
poszczególnych materiałów w opisie użyto nazw produktów powszechnie dostępnych na rynku. Użycie 
konkretnych nazw i symboli zostało zastosowanie dla przedstawienia zespołu właściwości, cech i 
funkcjonalności wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
równoważnego sprzętu innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają przykładom 
przedstawionym przez Zamawiającego.  
 
Zastosowanie rozwiązań alternatywnych musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego nie później 
niż na etapie badania ofert. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez wykonawców innych produktów 
równoważnych tzn. takich, które posiadają co najmniej takie same parametry techniczne, zespół funkcji 
użytkowych czy zakres tematyczny i merytoryczny. W przypadku zastosowania produktów 
równoważnych, produkt musi być równoważny dla wszystkich cech produktu bazowego, również tych z 
powodów technicznych nie umieszczonych w szczegółowym opisie, a mogących mieć znaczenie przy 
określaniu stopnia parametrów i cech wymaganych przez Zamawiającego. Równoważność 
proponowanych produktów będzie podlegać ocenie Zamawiającego na podstawie przekazanych przez 
Wykonawców dokumentów. W przypadku wątpliwości Wykonawcy zobowiązani są do składania zapytań 
przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Za 
ostateczną wykładnię parametrów odpowiadających wymaganiom przyjmuje się wykładnię 
Zamawiającego. Jeżeli w ocenie zamawiającego produkt wskazany jako równoważny nie spełni ogółu 
stawianych wymagań zostanie uznany za nieodpowiadający wymaganiom określonym w zamówieniu. 
Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane 
produkty oczekiwanych standardów, jeśli na podstawie dokumentów dołączonych do oferty zamawiający 
nie będzie mógł ocenić stopnia równoważności produktu. Równoważność produktu musi również 

Poz. Wyszczególnienie j.m Ilość  

2.85 Karty uczniowskie z zagadkami logicznymi w teczce dla nauczycieli/ek do zajęć 

pozalekcyjnych – efektywna nauka 

Zestaw 3 

3.88 Materiały dydaktyczne (zestaw kart logopedycznych) do zajęć specjalistycznych 

logopedycznych 

Zestaw 3 

3.89 Materiały dydaktyczne (zestaw gier logopedycznych) do zajęć specjalistycznych 

logopedycznych 

Zestaw  3 

3.90 Materiały dydaktyczne (zestaw obrazkowy do nauki mowy) do zajęć 

specjalistycznych logopedycznych 

Zestaw  3 

3.92 Materiały dydaktyczne (wyprawka logopedyczna)  dla uczniów i uczennic  do 

zajęć specjalistycznych logopedycznych 

Zestaw  44 

3.94 Materiały dydaktyczne (zestaw układanek specjalistycznych)  do zajęć 

specjalistycznych korekcyjno - kompensacyjnych 

Zestaw 3 

3.96 Materiały dydaktyczne (książka/ ćwiczenia dla dzieci dot. czytania i pisania)  do 

zajęć specjalistycznych korekcyjno - kompensacyjnych 

Zestaw  52 

3.98 Materiały dydaktyczne do zajęć efektywnego czytania dla uczniów i uczennic Zestaw 16 

3.99 Materiały dydaktyczne do zajęć efektywnego czytania dla nauczycieli/ ek  Zestaw  1 



odpowiadać zakresowi treści merytorycznych. Zamawiający będzie oceniał równoważność produktów ( w 
szczególności podręczników) względem produktu bazowego, w celu zgodności z programami zajęć 
edukacyjnych przygotowanymi przez prowadzących.  
Zdanie Zamawiającego jest decydujące w uznaniu czy produkt spełnia w 100% wszystkie parametry 

wskazanego produktu bazowego. Wykonawca musi dysponować i na wezwanie Zamawiającego 

przekazać potwierdzone kserokopie certyfikatów na wszystkie zamawiane pomoce dydaktyczne, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą wykorzystane w edukacji dzieci i młodzieży. Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy przekazania szczegółowego opisu produktu, atestów i certyfikatów w celu 

zbadania czy oferowane produktu odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany ilości zamawianych artykułów w zależności od posiadanych środków 

finansowych. Wielkość dostaw do niezwłocznej realizacji jest uzależniona od wielkości przekazanych do 

dyspozycji zamawiającego transzy dofinansowanie projektu. Rozliczenie z Wykonawcą będzie 

następować za zrealizowane dostawy. 

Dostawa artykułów wymienionych przewidziana jest do 12 kwietnia 2012 r.  

 

CZĘŚĆ II 

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (j. polski, j. 
angielski, historia); ścisłe (matematyka, fizyka, chemia), przyrodnicze (biologia, geografia); nauczanie 
wczesnoszkolne 

Poz. Wyszczególnienie j.m Ilość  

4.101 Materiały dydaktyczne (Multimedialny świat Jana Brzechwy) do zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych z j. polskiego szkoła podstawowa 

Szt.  3 

4.102 Materiały dydaktyczne (program multimedialny eduROM pakiet klasowy dla 

szkoły podstawowej) do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z j. polskiego 

szkoła podstawowa 

Szt.  3 

4.103 Materiały dydaktyczne (zestaw plansz do nauki języka polskiego ) do zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych z j. polskiego szkoła podstawowa 

Szt.  3 

4.104 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne ) dla uczniów/ uczennic do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z j. polskiego gimnazjum 

Zestaw  66 

4.105 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne ) dla nauczycieli/ ek do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z j. polskiego gimnazjum 

Zestaw  3 

4.108 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne ) dla uczniów/ uczennic do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z j. angielskiego gimnazjum 

Zestaw  37 

4.109 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne ) nauczycieli/ ek do zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych z j. angielskiego gimnazjum 

Zestaw  3 

4.112 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne ) dla uczniów/ uczennic do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z historii gimnazjum 

Zestaw 12 

4.113 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne ) dla nauczycieli/ ek do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z historii gimnazjum 

Zestaw  1 

4.116 Materiały dydaktyczne (zestaw przyborów i tablic matematycznych)  do zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki 3 szkoły podstawowe 

Zestaw  3 

4.117 Materiały dydaktyczne (zestaw ułamków magnetycznych)  do zajęć dydaktyczno 

– wyrównawczych z matematyki 3 szkoły podstawowe 

Zestaw  3 

4.118 Materiały dydaktyczne (magnetyczny zestaw dziesiętny)  do zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych z matematyki 3 szkoły podstawowe 

Szt. 3 

4.119 Materiały dydaktyczne (program multimedialny eduROM – pakiet 

przedmiotowy matematyka)  do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z 

matematyki 3 szkoły podstawowe 

Szt.  3 

4.120 Materiały dydaktyczne (oś liczbowa magnetyczna)  do zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych z matematyki 3 szkoły podstawowe 

Szt.  3 

4.121 Materiały dydaktyczne (zestaw gier matematyczno - logicznych)  do zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki 3 szkoły podstawowe 

Zestaw  3 

4.122 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne)  do zajęć dydaktyczno – Zestaw  76 



 

Ze względu na złożoność, bardzo szeroki zakres opisywanych towarów i szczególny charakter 
zamówienia, parametry zamawianych pomocy zostały szczegółowo opisane w formularzach cenowych 
dla poszczególnych części. Użyte w szczegółowym opisie nazwy produktów zostały zastosowane w celu 
zaprezentowania wymaganych parametrów użytkowych sprzętu i towarów. W celu przedstawienia cech 
poszczególnych materiałów w opisie użyto nazw produktów powszechnie dostępnych na rynku. Użycie 
konkretnych nazw i symboli zostało zastosowanie dla przedstawienia zespołu właściwości, cech i 
funkcjonalności wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
równoważnego sprzętu innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają przykładom 
przedstawionym przez Zamawiającego.  
 
Zastosowanie rozwiązań alternatywnych musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego nie później 
niż na etapie badania ofert. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez wykonawców innych produktów 
równoważnych tzn. takich, które posiadają co najmniej takie same parametry techniczne, zespół funkcji 
użytkowych czy zakres tematyczny i merytoryczny. W przypadku zastosowania produktów 
równoważnych, produkt musi być równoważny dla wszystkich cech produktu bazowego, również tych z 
powodów technicznych nie umieszczonych w szczegółowym opisie, a mogących mieć znaczenie przy 
określaniu stopnia parametrów i cech wymaganych przez Zamawiającego. Równoważność 
proponowanych produktów będzie podlegać ocenie Zamawiającego na podstawie przekazanych przez 
Wykonawców dokumentów. W przypadku wątpliwości Wykonawcy zobowiązani są do składania zapytań 
przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Za 
ostateczną wykładnię parametrów odpowiadających wymaganiom przyjmuje się wykładnię 
Zamawiającego. Jeżeli w ocenie zamawiającego produkt wskazany jako równoważny nie spełni ogółu 
stawianych wymagań zostanie uznany za nieodpowiadający wymaganiom określonym w zamówieniu. 
Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane 
produkty oczekiwanych standardów, jeśli na podstawie dokumentów dołączonych do oferty zamawiający 
nie będzie mógł ocenić stopnia równoważności produktu. Równoważność produktu musi również 
odpowiadać zakresowi treści merytorycznych. Zamawiający będzie oceniał równoważność produktów ( w 
szczególności podręczników) względem produktu bazowego, w celu zgodności z programami zajęć 
edukacyjnych przygotowanymi przez prowadzących.  
Zdanie Zamawiającego jest decydujące w uznaniu czy produkt spełnia w 100% wszystkie parametry 
wskazanego produktu bazowego. Wykonawca musi dysponować i na wezwanie Zamawiającego 
przekazać potwierdzone kserokopie certyfikatów na wszystkie zamawiane pomoce dydaktyczne, które 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą wykorzystane w edukacji dzieci i młodzieży. Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy przekazania szczegółowego opisu produktu, atestów i certyfikatów w celu 
zbadania czy oferowane produktu odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zmiany ilości zamawianych artykułów w zależności od posiadanych środków 
finansowych. Wielkość dostaw do niezwłocznej realizacji jest uzależniona od wielkości przekazanych do 
dyspozycji zamawiającego transzy dofinansowanie projektu. Rozliczenie z Wykonawcą będzie 
następować za zrealizowane dostawy. 

wyrównawczych z matematyki 3 szkoły gimnazjalne  

4.123 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne) dla nauczycieli/ ek do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki 3 szkoły gimnazjalne 

Zestaw  3 

4.126 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne) dla uczniów/ uczennic do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z fizyki 1 szkoła gimnazjalna 

Zestaw  16 

4.127 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne) dla nauczyciela/ ki do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z fizyki 1 szkoła gimnazjalna 

Zestaw  1 

4.130 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne) dla uczniów/ uczennic do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z chemii - 1 szkoła gimnazjalna 

Zestaw  16 

4.131 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne) dla nauczyciela/ ki do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z chemii - 1 szkoła gimnazjalna 

Zestaw  1 

4.134 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne) dla uczniów/ uczennic do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z biologii- 1 szkoła gimnazjalna 

Zestaw  12 

4.135 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne) dla nauczyciela/ ki do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z biologii- 1 szkoła gimnazjalna 

Zestaw  1 

4.138 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne) dla uczniów/ uczennic do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z geografii- 1 szkoła gimnazjalna 

Zestaw  11 

4.139 Materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia i inne) dla nauczyciela/ ki do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z geografii 1 szkoła gimnazjalna 

Zestaw  1 

4.142 Materiały dydaktyczne (galeria wielofunkcyjna)  do zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych z nauczania wczesnoszkolnego  

Szt.  3 

4.143 Materiały dydaktyczne (zestaw plansz do nauczania zintegrowanego)  do zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych z nauczania wczesnoszkolnego 

Szt.  3 



Dostawa artykułów wymienionych przewidziana jest do 12 kwietnia2012 r. 
 

CZĘŚĆ III 

Pomoce dydaktyczne między innymi tonery, papier ksero, mazaki Gminy Piaski 
 

 

Ze względu na złożoność, bardzo szeroki zakres opisywanych towarów i szczególny charakter 
zamówienia, parametry zamawianych pomocy zostały szczegółowo opisane w formularzach cenowych 
dla poszczególnych części. Użyte w szczegółowym opisie nazwy produktów zostały zastosowane w celu 
zaprezentowania wymaganych parametrów użytkowych sprzętu i towarów. W celu przedstawienia cech 
poszczególnych materiałów w opisie użyto nazw produktów powszechnie dostępnych na rynku. Użycie 
konkretnych nazw i symboli zostało zastosowanie dla przedstawienia zespołu właściwości, cech i 
funkcjonalności wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
równoważnego sprzętu innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają przykładom 
przedstawionym przez Zamawiającego.  
 
Zastosowanie rozwiązań alternatywnych musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego nie później 
niż na etapie badania ofert. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez wykonawców innych produktów 
równoważnych tzn. takich, które posiadają co najmniej takie same parametry techniczne, zespół funkcji 
użytkowych czy zakres tematyczny i merytoryczny. W przypadku zastosowania produktów 
równoważnych, produkt musi być równoważny dla wszystkich cech produktu bazowego, również tych z 
powodów technicznych nie umieszczonych w szczegółowym opisie, a mogących mieć znaczenie przy 
określaniu stopnia parametrów i cech wymaganych przez Zamawiającego. Równoważność 
proponowanych produktów będzie podlegać ocenie Zamawiającego na podstawie przekazanych przez 
Wykonawców dokumentów. W przypadku wątpliwości Wykonawcy zobowiązani są do składania zapytań 
przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Za 
ostateczną wykładnię parametrów odpowiadających wymaganiom przyjmuje się wykładnię 
Zamawiającego. Jeżeli w ocenie zamawiającego produkt wskazany jako równoważny nie spełni ogółu 
stawianych wymagań zostanie uznany za nieodpowiadający wymaganiom określonym w zamówieniu. 
Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane 
produkty oczekiwanych standardów, jeśli na podstawie dokumentów dołączonych do oferty zamawiający 
nie będzie mógł ocenić stopnia równoważności produktu. Równoważność produktu musi również 
odpowiadać zakresowi treści merytorycznych. Zamawiający będzie oceniał równoważność produktów ( w 
szczególności podręczników) względem produktu bazowego, w celu zgodności z programami zajęć 
edukacyjnych przygotowanymi przez prowadzących.  
Zdanie Zamawiającego jest decydujące w uznaniu czy produkt spełnia w 100% wszystkie parametry 
wskazanego produktu bazowego. Wykonawca musi dysponować i na wezwanie Zamawiającego 
przekazać potwierdzone kserokopie certyfikatów na wszystkie zamawiane pomoce dydaktyczne, które 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą wykorzystane w edukacji dzieci i młodzieży. Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy przekazania szczegółowego opisu produktu, atestów i certyfikatów w celu 
zbadania czy oferowane produktu odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zmiany ilości zamawianych artykułów w zależności od posiadanych środków 
finansowych. Wielkość dostaw do niezwłocznej realizacji jest uzależniona od wielkości przekazanych do 
dyspozycji zamawiającego transzy dofinansowanie projektu. Rozliczenie z Wykonawcą będzie 
następować za zrealizowane dostawy.  
Dostawa artykułów wymienionych przewidziana jest do 12 kwietnia 2012 r.  

 
Dostawy powinny nastąpić możliwie najwcześniej, niezwłocznie po przekazaniu zlecenia, z uwagi na 
konieczność efektywnej realizacji projektu. – Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z 
warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta 
staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia 
uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. - Określenie przez 
Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz ustaleń niezbędnych dla sprawnego 
terminowego wykonania zamówienia - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

Poz. Wyszczególnienie j.m Ilość  

 Zestaw oryginalnych tonerów do drukarek Canon MF4690 PL 

stosowanych w miejscach realizacji projektu 

Szt.  16 

 Papier do drukarek (ryza) A4, 80g/m
2
, do drukarek laserowych Ryza   400 

 Mazaki  Szt.  100 



 

3. Nazwy/kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień  
Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne do realizacji projektu, w tym postępowaniu zebrano z 
następujących kategorii CPV:  
39162100-6 Pomoce dydaktyczne  
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe  
22111000-1 Podręczniki szkolne  
22832000-1 Arkusze ćwiczeniowe  
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów 
32331300-5 Aparatura do powielania dźwięku - zakupy  
32322000-6 Urządzenia multimedialne - zakupy. 

 

3.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamówienie podzielone jest na osiem części, wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 

3.2. Zamawiający dopuszcza nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

3.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie postępowania w formie aukcji elektronicznej. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje powierzenia całości lub w części zadania podwykonawcom. 

3.6. Zamawiający dopuszcza nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych. 

5. Termin wykonania zamówienia 

Do 12 kwietnia 2012 r. 

W razie zaistnienia w trakcie realizacji zamówienia, istotnych okoliczności, na które 

zamawiający i wykonawca nie mieli wpływu, a mogących mieć wpływ na termin wykonania 

zamówienia, zamawiający dopuszcza zmianę terminu jego wykonania. Powyższa zmiana 

wymaga formy pisemnej. 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

6.1. O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy pzp mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

wykonawca musi przedstawić: 

a) Aktualny odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;  

b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z 
przedstawionych dokumentów rejestrowych.  

c) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. Ocena 

spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki wykonawca spełnia. 

2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) złoży formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 

4) spełnia wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. 

6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy pzp wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 

została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 



2) 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; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

6.3.. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się 

w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 

udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 



2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 

którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 6 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione 

warunki wykonawca spełnia. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

6.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 

2 pkt 3, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6.5. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 

i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo 

zapytania o cenę; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

7. Informacje o oświadczeniach i wymaganych dokumentach jakie powinien złożyć wykonawca ubiegający się o 

udzielenie zamówienia: 

7.1. Na ofertę składają się następujące m.in. załączniki SIWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 

1 oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 

publicznych 



Załącznik nr 4 - Projekt umowy (zaakceptowany i parafowany) 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o akceptacji warunków umowy 

Dokumenty składane przez wykonawcę potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymogi 

zamawiającego (opisy oferowanych produktów, certyfikaty, atesty itp.) 

7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, do oferty należy dołączyć 

następujące dokumenty: 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

7.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do oferty należy dołączyć następujące 

dokumenty: 

a) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert 

Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego 

wszystkie te podmioty. 

7.5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

a) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w 

specyfikacji zamawiającego. 

b) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, 

uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz 

przepisami prawa. 

c) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do 

przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 

d) wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i 

pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i 

dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów. 

Dopuszcza się natomiast składanie załączników adekwatnych co do treści z załącznikami niniejszej specyfikacji, a 

sporządzonych samodzielnie przez wykonawcę. 

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez 

osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

f) złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń 

mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego 

postępowania 

7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 7.3 składa dokumenty bądź dokument, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie 



złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio dla kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

7.7. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

a) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

b) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany 

przez siebie sposób. 

c) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu 

są jawne, z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego 

ofertę. 

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym 

m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nazwy firmy, adresu wykonawcy, informacji 

dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów 

8.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują faksem potwierdzonym 

pisemnie tego samego dnia. 

8.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z 

zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na 

numer podany w punkcie 1 specyfikacji. 

8.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 

pisemnie faksem zwrotnym według załączonej treści. 

8.4. Osobą wyznaczoną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

przekazanych za pomocą faksu, jest osoba wymieniona/są osoby wymienione w punkcie 8.9. niniejszej specyfikacji 

„Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami”. 

8.5. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.6. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego. 

8.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

8.8. Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców. 

8.9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 



Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach opisu przedmiotu 

zamówienia jest: 

imię i nazwisko: Andrzej Konieczny 

tel: (65) 5727697 

faks: (65) 5727698 

9. Wymagania dotyczące wadium 

Nie dotyczy 

10. Termin związania ofertą 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą 

30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 

Wykonawca sam  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 30 dni. 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 

11.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

11.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem 

czytelnym. 

11.4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

11.5. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się 

w punkcie 8 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

11.6. Wszystkie strony oferty powinny być: ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

11.7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Druga – wewnętrzna 

koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 

niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinny zostać 

oznaczona w sposób następujący: 

Nadawca „Wykonawca zadania” adres,  tel.  

oraz adresat 

„Zespół Obsługi Szkół  , ul. Szkolna 1” oraz powinna być oznakowana 

Dostawa materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych do realizacji projektu 

 „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – 

programy rozwojowe”  

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą 

i dokładnym adresem oferenta oraz podpisem: 

„Nie otwierać przed dniem 26.03.2012 godz. 10:00”. 

12.Miejsce oraz termin składania ofert 

12.1. Oferty należy składać w godzinach od 8.00 do 14.30 do dnia  26 .03.2012 godz. 09:00, na adres zamawiającego 

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, biuro kierownika Zespołu Obsługi Szkół. 



12.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 

zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

12.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 

zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 11.7. niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. 

Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofane”. 

Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

12.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 

12.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.03.2012 godz. 10:00. w siedzibie Zamawiającego Biuro kierownika 

Zespołu Obsługi Szkół, Szkolna 1, 63-820 Piaski 

12.7. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 

ich wniosek. 

12.9. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania. 

13. Opis sposobu obliczania ceny 

13.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w rozbiciu na 

wartość netto, należny podatek VAT, wartość brutto. 

13.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

13.3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

13.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 

13.5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym 

załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14. Opis kryteriów, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria: cena - 100 % 

Wartość kryterium określona zostanie wg wzoru: 

Wkc = cena oferty najtańszej / cena oferty rozpatrywanej x 100% 

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli 

wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę 

punktów (przedstawia taki sam bilans ceny), zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, 

w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych. 

15. Informacje o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

15.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności 

określonych w art. 93 Ustawy prawo zamówień publicznych. 



15.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz złożyli oferty, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

15.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

15.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

15.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w pkt- cie 15.4. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

15.6. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

15.7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, 

zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

15.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 

i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacje; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta. 

15.9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

15.10.Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

16. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy 

Nie dotyczy 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

Nie dotyczy 

18. Środki ochrony prawnej 

18.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do 

sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia 

określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 



Europejskiej: Realizacja projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich 

kadr – programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11  jest współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

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 

20. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2_2- Formularz cenowy część 1 

Załącznik nr 2_3- Formularz cenowy część 2 

Załącznik nr 2_5- Formularz cenowy część 3 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 

1 oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 

publicznych 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy (zaakceptowany i parafowany) 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o akceptacji warunków umowy 


