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Praszka: Zakup material6w dydaktycznych
klas I -III szk61 podstawowych

i wyposazenia do sal dla

z terenu Gminy Praszka

Numer ogloszenia: 297205 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010
OGtOSZENIE
Zamieszczanie
Ogloszenie

ogloszenia:

dotyczy:

0 ZAMOWIENIU - dostawy

obowiqzkowe.

zam6wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA 1ADRES: Gmina Praszka reprezentowana
Praszka, woj. opolskie, tel. 343591009,
Adres strony

internetowej

przez 8urmistrza , Plac Grunwaldzki 13,46-320

faks 34 3592-469.

zamawiajC4.cego: www.praszka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJA.CEGO:

Administracja

samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRESLENIE

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu

przez zamawiajC4.cego: Zakup materiaf6w dydaktycznych

i

wyposazenia do sal dla klas I - III szk6f podstawowych z terenu Gminy Praszka.
11.1.2) Rodzaj zamowienia:
11.1.3) Okreslenie

dostawy.

przedmiotu

oraz wielkosci

zakup materiaf6w dydaktycznych

lub zakresu zamowienia:

przedmiotem zam6wienia jest

i wyposazenia do sal, w kt6rych b~dq odbywafy si~: zaj~cia dla dzieci z

trudnosciami w czytaniu i pisaniu oraz zagrozonych dysleksjq, zaj~cia dla dzieci z trudnosciami w
zdobywaniu umiej~tnosci matematycznych,

zaj~cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zaj~cia rozwijajqce zainteresowania
szczeg61nie uzdolnionych ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem

rozwoju mowy,

uczni6w

nauk matematyczno - przyrodniczych,

zaj~cia

teatralne i zaj~cia taneczno rytmiczne, kt6re b~dq odbywafy si~ w klasach I - III szk6f podstawowych z
terenu Gminy Praszka. 8zczeg6fowy wykaz sprz~tu i materiaf6w dydaktycznych

okresla - Opis przedmiotu

zam6wienia - zat nr 1 do 8IWZ. Zaoferowany sprz~t i materiaty dydaktyczne powinien spefniac wymagane
parametry lub bye 0 parametrach nie gorszych od okreslonych w 81WZ.
11.1.4) Czy przewiduje
11.1.5) Wspolny

si~ udzielenie

Slownik Zamowieri

zamowieri

uzupelniajC4.cych: nie.

(CPV): 30.21.31.00-6,48.19.00.00-6,

11.1.6) Czy dopuszcza

si~ zlozenie oferty cz~sciowej:

11.1.7) Czy dopuszcza

si~ zlozenie oferty wariantowej:

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA

39.16.21.10-9,

39.16.21.00-6.

nie.
nie.

LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakonczenie: 24.11.2010.
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SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE

PRAWNYM

EKONOMICZNYM

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1)WADIUM
Inforrnacja na ternat wadiurn: nie dotyczy
111.2)ZALlCZKI
Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zarnowienia: nie
111.3)WARUNKI UDZIALU W POST~POWANIU

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
111.3.2)Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku
Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy to w tym okresie, co najmniej
trzech dostaw odpowiadajqcych

swoim rodzajem dostawom stanowiqcym przedmiot zam6wienia,

z podaniem dat wykonania i odbiorc6w, z czego przynajmniej jedna z tych dostaw wynosHa min.
70000,00

zt Zamawiajqcy dokona oceny spelnienia wlw warunk6w udzialu w post~powaniu na

podstawie zlozonych wraz z ofertq oswiadczen i dokument6w wedlug formuty spelnia/nie spelnia.
111.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH

LUB DOKUMENTACH,

WYKONAWCY

SPELNIANIA WARUNKOW

W CELU POTWIERDZENIA

ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU

JAKIE MAJA. DOSTARCZYC
UDZIALU W POST~POWANIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spefniania przez wykonawc~ warunkow, 0 ktorych rnowa wart. 22
ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia

0

spefnieniu warunkow udzialu w post~powaniu, nalezy

przedfozyc:
• wykaz

wykonanych,

wykonywanych,

a

w

przypadku

swiadczen

okresowych

lub

dostaw lub uslug w zakresie niezb~dnym do wykazania

wiedzy i doswiadczenia
albo wniosk6w

ciqgtych

r6wniez

spelniania warunku

w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert

0 dopuszczenie

do udzialu w post~powaniu,

a jezeli okres prowadzenia

dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorc6w, oraz zalqczeniem

dokumentu

potwierdzajqcego,

ze te dostawy lub uslugi zostaly

wykonane lub Sq wykonywane nalezycie
111.4.2)W zakresie potwierdzenia

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedloZyc:
• oswiadczenie

0

braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w

http://bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=297205&rok=20...

2010-10-21

Strona 3 z 4

celu wykazania
wystawiony

braku podstaw do wykluczenia

nie wczesniej

dopuszczenie

nit 6 miesi~cy

do udziatu w post~powaniu

w oparciu

0

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

przed uptywem terminu
0

udzielenie zam6wienia

sktadania

wniosk6w

0

albo sktadania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne

zaswiadczenie

wykonawca

wtasciwego

naczelnika

urz~du

skarbowego

te

te uzyskat przewidziane

nie zalega z optacaniem podatk6w lub zaswiadczenie,

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztotenie

potwierdzajqce,

na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie

w

calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3 miesiqce przed
uptywem terminu sktadania wniosk6w

0

dopuszczenie do udziatu w post~powaniu

0

udzielenie

zam6wienia albo sktadania ofert
• aktualne zaswiadczenie
Rolniczego

wtasciwego

Ubezpieczenia

oddziatu Zaktadu Ubezpieczen

Spclecznego

optacaniem sktadek na ubezpieczenie
przewidziane

prawem zwolnienie,

potwierdzajqce,

zdrowotne

odroczenie

Spotecznych

te wykonawca

nie

na raty zaleglych

zalega

z

te uzyskat

i spoteczne, lub potwierdzenie,

lub roztotenie

lub Kasy

ptatnosci lub

wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3
miesiqce

przed

uplywem

terminu

sktadania

wniosk6w

dopuszczenie

0

do

udziatu

w

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert
• wykonawca
na potencjat
przedktada

powolujqcy si~ przy wykazywaniu
innych podmiot6w,
takte

dokumenty

spetniania warunk6w

udziatu w post~powaniu

kt6re b~dq braly udziat w realizacji
dotyczqce

tego

podmiotu

w

cz~sci zam6wienia,

zakresie

wymaganym

dla

wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

111.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 11I.4)albo w pkt 111.5)
a) wypetniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z zat nr 1 do SIWZ; b) zbiorcze zestawienie
asortymentu wraz z cenami (zat nr 3 do SIWZ); c) aktualne zaswiadczenie

0

wpisie do ewidencji

dziatalnosci gospodarczej jeteli wykonawca posiada taki wpis; d) upowatnienie
jeteli nie wynika to z dokument6w zatqczonych do oferty; e) zaakceptowany

do podpisania oferty -

projekt umowy wg zatqcznika

nr 6 do SIWZ.
11I.7)Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~

0

zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow,

ktorych ponad 50 % pracownikow stanowict osoby niepetnosprawne:

u

nie

SEKCJAIV:PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia:

przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona

b~dzie aukcja elektroniczna:

nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:

nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna

specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia: www.praszka.pl
Specyfikacj~

istotnych warunk6w zam6wienia

mozna uzyskae pod adresem: Urzetd Miejski w

Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka.
IV.4.4) Termin skladania wniosk6w

0

dopuszczenie

do udzialu w post~powaniu

lub ofert: 29.10.2010

godzina 10:00, miejsce: Urzetd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, pok nr 19 sekretariat (I pi~tro).
IV.4.5) Termin zwi,\zania ofert'\: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz,\ce finansowania
Europejskiej: Zam6wienie jest dofinansowywane

projektu/programu

ze srodk6w Unii

w ramach Priorytetu IX, Dziafania 9.1, Poddziafania 9.1.2

Programu Operacyjnego Kapitaf Ludzki wsp6ffinansowanego

ze srodk6w Europejskiego Funduszu

Spofecznego w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji

procesu nauczania i wychowania

uczni6w klas I-III szk6f podstawowych.
IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie

post~powania

0

udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania srodk6w pochodz,\cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj,\cych
srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie
Handlu (EFTA), kt6re mialy bye przeznaczone

Europejskiego

na sfinansowanie

Porozumienia

zwrotowi
0

Wolnym

calosci lub cz~sci zam6wienia:

Plac Grunwaldzki

tak

13

46-3~O Praszka
NIP 576-1

-fij-
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