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Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP UZP w dniu 09.09.2013r. pod nr 364992 - 2013 
 
 
 
 
 ZP-341/14/2013 
 
Belsk Duży,dn. 09.09.2013 
 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

    
 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na  podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r.    
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 , poz. 759 z późń. zm.)  

            
           „DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W SPRZĘT KOMPUTEROWY I 
POMOCE DYDAKTYCZNE ”  
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 Gmina Belsk Duży/Urząd Gminy w Belsku Dużym 
ul. Kozietulskiego 4a  
05-622 Belsk Duży 
www.belskduzy.pl   
urzad@belskduzy.pl  
tel. /048/ 661 12 81, fax /048/ 661 13 40 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 - 15:30  
 
2) Określenie trybu zamówienia: 
przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3) Adres strony internetowej na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 
 
www.bip.belskduzy.pl 
lub 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać osobiście w pokoju Nr 20 –  
  w godz. 8.00 - 15.00  
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 
 nie dotyczy 
 
4) Opis przedmiotu zamówienia : 
 
   4.1. Zakres dostaw składających się na przedmiot zamówienia obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i pomocy 
dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu 
dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Belsk Duży w ramach projektu 
„Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu 
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Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: CZĘŚĆ I - 
ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH 1. Przedmiot zamówienia obejmuje 
zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci w PSP Belsk 
Duży, PSP Łęczeszyce PSP Lewiczyn, PSP Zaborów                   2. Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć materiały dydaktyczne do wskazanych szkół podstawowych 3.Wykonawca 
udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 12 
miesięcy od dnia odbioru dostawy. CZĘŚĆ II - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU 
KOMPUTEROWEGO 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą następującego 
sprzętu komputerowego: 1 )laptop szt3 . 
 
Informacja o atestach  
 
Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz 
dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. 
Wszystkie dostarczone towary(produkty) muszą posiadać aktualne i  odpowiednie atesty, 
certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm 
określonych obowiązującym prawem. 
                 
      Informacja o produktach równoważnych. 
 
             Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub 
producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia 
             minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych 
produktu. 
             Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany 
zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, 
              użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych 
przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 
             zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis,  specyfikację oraz 
zdjęcie,  z których  w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno 
             wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz 
użytkowe, niż określony przez Zamawiającego. 
 
 
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia. 
 
kody CPV : 
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/        
 (CPV): 39.16.21.00-6, 37.44.00.00-4, 30.21.31.00-6,  
  
 
5) Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych i częściowych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
6) Termin wykonania zamówienia do 31.10.2013r. 
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7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  

dotyczące:  
 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
         Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o  
          spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
 Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia-     
/Załącznik nr 1 do SIWZ/. 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907). 
   
 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  
          Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w 
tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy pomocy dydaktycznych o wartości 
łącznej min. 50 tys. zł z podaniem ich wartości, roku i miejsca wykonania wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 
    UWAGA!  Jako zamówienie należy rozumieć również zamówienie udzielone w częściach, 
          zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem dodatkowym. 
           
          Do sporządzenia wykazu robót  można wykorzystać załączony do SIWZ wzór- /Załącznik 
nr 3 do SIWZ/ 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  
           późn. zmianami). 
 
     1.3. Dysponowania potencjałem technicznym  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku      
       Zamawiający nie stawia wymagań. 
 
     1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  
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         Zamawiający nie stawia wymagań. 
        
      
    1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
        
  Zamawiający nie stawia wymagań 
 
8) Informacja na temat wadium: 
 
    Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.  
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 
Nazwa kryterium  Waga  
Cena  100 % 
 
10) miejsce i termin składania ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
ul.Kozietulskiego 4 
05-622 Belsk Duży 
Sekretariat 
 
do dnia 18.09.2013 r. do godz. 10.00  
 
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
Ul. Kozietulskiego 4 
 05-622 Belsk Duży 
Sala Narad – nr 5 
  
dnia 18.09.2013 r. o godz. 10.15 
                           
12) termin związania ofertą 
 
okres 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.10.2013 r. 
 
13) informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 
 
14 ) informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
 
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
 
15) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
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Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 
 
16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
 
Zamawiający nie przewiduje  udzielenia  zamówień uzupełniających. 
 
                            
                                                      
                                                                                                                
                                                                                                                      WÓJT GMINY 
 
                                                                                                         / - /  Władysław Piątkowski 
Belsk Duży, dn. 09.09.2013r. 


