Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.krasne.pl

Krasne: Dostawa i montaŜ wyposaŜenia do oddziałów
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krasnem
Numer ogłoszenia: 117847 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne , ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, woj.
mazowieckie, tel. 023 6710017, faks 023 6710017.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasne.pl

•

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaŜ wyposaŜenia do
oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krasnem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa elementów wyposaŜenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej w Krasnem. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu RTV,
tablic interaktywnych, kserokopiarek, sprzętu AGD, mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz
urządzeń do pomieszczeń sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat. Z
uwagi na róŜnorodność asortymentu dostawy zamówienie zostało podzielone na 3 części i zostanie
udzielone w 3 częściach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 37.52.00.00-9, 39.11.30.00-7,
39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7, 32.32.20.00-6, 32.32.00.00-2, 30.21.31.00-6, 30.23.21.30-4,
39.22.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
: a)1 000 zł (jeden tysiąc złotych) - jeŜeli składa ofertę na I część zamówienia b)1 300 zł ( tysiąc
trzysta złotych - jeŜeli składa ofertę na II część zamówienia c)800 zł ( osiemset złotych) jeŜeli
składa ofertę na III część zamówienia d)sumy kwot odpowiadających wybranym częściom
zamówienia , jeŜeli składa ofertę na więcej niŜ jedną część . 2.Wadium moŜe być wniesione w
formach : 1)pieniądzu, - przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu
Odział Krasne NR RACHUNKU 41 8924 0007 0030 0156 2003 0008 2)poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (dalej SKOK), z tym, Ŝe
poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (
Dz. nr 109, poz.1158 z póŜn. zmianami ). 3.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie
przechowywał na rachunku bankowym. 4.Wykonawca wnoszący wadium przelewem, powinien
złoŜyć w banku dyspozycję przelewu z takim wyprzedzeniem, aby wpłata wadium została
zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W kaŜdym
innym przypadku uwaŜać się będzie , Ŝe Wykonawca nie wniósł wadium. Dokumentem , na
podstawie którego zamawiający stwierdzi wpłatę wadium będzie informacja o saldzie na rachunku
bankowym podanym w punkcie 2 powyŜej z godziny i dnia w którym upływa termin składania ofert.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złoŜone w oryginale i musi
obejmować cały okres związania ofertą. Koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie
obejmowały następujące elementy: 1)nazwę Wykonawcy, 2)nazwę beneficjenta gwarancji - Gminą
Krasne , 3)gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, 4)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5)

kwotę gwarancji, 6) termin waŜności gwarancji, 7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca,
którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b)nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało sie
niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonacy, d)zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a
ustawy prawo zamówień publicznych, który mówi, Ŝe Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŜył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe
udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 6Wykonawca, którego oferta nie
będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyŜszym wymaganiom, zostanie wykluczony z
postępowania na podstawie art. 24. ust. 2pkt. 4 ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy
do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
•

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na Ŝądanie zamawiającego;

•

inne dokumenty
Wydruk ze strony internetowej www.eu-energystar.org lub www.energystar.org, oraz adres
do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, Ŝe oferowany sprzęt
pomyślnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie Energy Star lub, w przypadku,
gdy oferowany sprzęt nie jest oznaczony logo Energy Star, inne świadectwo, Ŝe przeszedł
on równowaŜne testy efektywności energetycznej. PowyŜsze dotyczy urządzeń, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają obowiązkowi znakowania efektywności
energetycznej.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)Pełnomocnictwo ( w oryginale) do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. 2)Pełnomocnictwo ( oryginał)
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo

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:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są
następujące: 1)Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
2)zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 3)powstania rozbieŜności lub niejasności w
rozumieniu pojęć uŜytych w Umowie, których nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony; 4)Zmiany osobowej podwykonawców w zakresie zgodnym z
SIWZ w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców. 5)Zmiany
osób uprawnionych do reprezentacji stron Umowy, zmiany teleadresowe, zmiany rachunków
bankowych i tym podobne. PowyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego
na ich prowadzenie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.krasne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Krasne ul. A. Mickiewicza 23; 06-408 Krasne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krasne ul. A. Mickiewicza 23; 06-408 Krasne.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej . Projekt
Nr POKL.09.01.01 - 14-129/13 [ Upowszechniamy edukację przedszkolną w Gminie Krasne]
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaŜ sprzętu ITC, RTV, tablic interaktywnych, kserokopiarek.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - obejmuje
dostawę , rozmieszczenie i montaŜ sprzętu ITC, RTV, tablic interaktywnych, kserokopiarek,
której zakres szczegółowo określono w SIWZ - Rozdział II Załącznik nr 2.1. Wielkość
zamówienia: komputer (laptop) 2 szt; projektor multimedialny 2 szt; ekran projekcyjny 2szt;
drukarka atramentowa (kolor) - 2szt; tablica interaktywna 2szt; kserokopiarka cyfrowa 2szt. ;
telewizor (LED) -2szt; odtwarzacz DVD 2szt; radiomagnetofon pzrenośny 2 szt.

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.00.00-2, 32.32.20.00-6, 30.21.31.00-6,
30.23.21.30-4.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.07.2014.
•

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 65

o

2. Jakość - 35

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaŜ mebli, sprzętu AGD oraz elementów wyposaŜenia
pomieszczeń sanitarnych.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - zamówienie
obejmuje dostawę , rozmieszczenie i montaŜ mebli, sprzętu AGD oraz elementów
wyposaŜenia pomieszczeń sanitarnych , w zakresie szczegółowo określonym w SIWZ Rozdział II Załącznik nr 2.2 . Wielkość zamówienia: Sprzęt AGD - [pralka, zmywarka,
odkurzacz, patelnia elektryczna, gastronomiczna maszynka do mięsa]. Meble i wyposaŜenie
sal - [stoliki 12 szt, krzesła dziecięce 32 szt; biurko nauczyciela, krzesło obrotowe, wykładzina
dywanowa (5x4m); zestawy mebli - 2szt, pojedyncze regały (4szt) i szafki (4szt) pojemniki na
zabawki 4szt]; wyposaŜenie wypoczynkowe- [ kanapy i pufy pianowe, poduchy, materace.
Razem 53 szt]; wyposaŜenie szatni i pomieszczeń gospodarczych [szafki-szatnie na ubrania
dziecięce-3szt, szafa ubraniowa, szafa BHP metalowa; wózek do sprzątania]; wyposaŜenie

łazienek- [nakładki sedesowe 6 szt, podesty dziecięce 12szt; dozownik mydła 6 szt; dozownik
na ręczniki papierowe 6 szt].
•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.11.30.00-7, 39.22.00.00-0.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.07.2014.
•

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 65

o

2. Jakość - 35

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - obejmuje
dostawę i rozmieszczenie zabawek i pomocy dydaktycznych w zakresie szczegółowo
określonym w SIWZ - Rozdział II Załącznik nr 2.3 Wielkość zamówienia: zabawki w zestawach
(kuchnia, sklep, kącik mechanika - razem 6 szt), samochody duŜe ~ 50cm 16 szt; lalki, wóŜki
dla lalek (razem 12szt); klocki 10 róznych zestawów, zestawy naczyń i sztućców, elementy do
nauki słówek, pomoce dydaktyczne:[ róŜne gry, plansze zadaniowe, płytki zadaniowe; bryły
geometryczne; płyty CD lub DVD z nagraniami głosów - razem 32 kpl. ]; artykuły plastyczne [
noŜyczki, papier w akuszach i w rolkach, papier samoprzylepny, tektura, pędzle, arkusze do
malowania , farby, kredki, markery zmywalne , pojemniki do farb, platformy z osłoną do farb].

•
•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.07.2014.

