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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.brzeznio.finn.pl 

 

Brzeźnio: Doposażenie szkół z terenu Gminy Brzeźnio w pomoce 

dydaktyczne, sprzęt i materiały biurowe w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą 

Szansa na lepszy start 

Numer ogłoszenia: 227376 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Oświaty i Wychowania w Brzeźniu , ul. Wspólna 44, 98-

275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 43 820 39 17, faks 43 820 36 71. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.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:  

Doposażenie szkół z terenu Gminy Brzeźnio w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały biurowe  

w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Szansa na lepszy 

start. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych, sprzętu  

i materiałów biurowych w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzeźnio w ramach projektu 

Szansa na lepszy start współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawiera Załączniki 

nr 1,2,3 do SIWZ.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:  

I część - ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do prowadzenia 

następujących zajęć dla dzieci: 1) Ćwiczenia logopedyczne. 2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu. 3) Gimnastyka korekcyjna 4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia w kierunku 

matematyczno -informatycznym i przyrodniczym symbol CPV: 39162100-6 - pomoce dydaktyczne.  

2. Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w 

załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały dydaktyczne według 

załącznika nr 1 do SIWZ.  

3.Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres 

min. 12 miesięcy licząc od dnia odbioru dostawy.  

II część - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą następującego sprzętu: 1) Komputery 

przenośne z oprogramowaniem - 4szt. symbol CPV: 30213100-6 - komputery przenośne  

2. Wymagane minimalne parametry sprzętu multimedialnego opisane są w załączniku nr 2 do 

SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt według załącznika nr 2 do SIWZ.  

3. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres 

min. 24 miesiące od dnia odbioru dostawy.  

III część - ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą: 1) papier ksero 2) tonery 3) tusze  

2. Ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały biurowe według załącznika nr 3 do SIWZ. 

Symbol CPV: 30 19 00 00-7 różny sprzęt i artykuły biurowe. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 30.19.00.00-7. 

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: 10. 
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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.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla części od 1 do 3 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez 

Wykonawcę. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla części od 1 do 3 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez 

Wykonawcę. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla części od 1 do 3 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez 

Wykonawcę. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla części od 1 do 3 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 
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oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez 

Wykonawcę. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla części od 1 do 3 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez 

Wykonawcę. 

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  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu  

w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  
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 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) 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór 

stanowi załącznik nr 8. - Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, 

jeżeli upoważnienie osoby podpisującej nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, zaświadczenia  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi 

załącznik nr 12. - Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 11. 

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 

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 



 
 

6 
 

pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności 

Zamawiający dopuszcza: - aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę 

nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., - zmianę terminów realizacji 

zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda 

ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca 

i, że Zamawiający nie straci dofinansowania, - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - ze względu na 

dofinansowane zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy 

z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

09.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio I 

piętro, sekretariat - pok. nr 17. 

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: projekt Szansa na lepszy start współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 

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: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do 

prowadzenia następujących zajęć dla dzieci: 1) Ćwiczenia logopedyczne. 2) Zajęcia dla dzieci 

z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 3) Gimnastyka korekcyjna. 4) Zajęcia rozwijające 

uzdolnienia w kierunku matematyczno -informatycznym i przyrodniczym. symbol CPV: 
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39162100-6 - pomoce dydaktyczne. 2. Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi 

minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć materiały dydaktyczne według załącznika nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca udzieli 

na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 12 miesięcy 

licząc od dnia odbioru dostawy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą następującego sprzętu: 1) Komputery 

przenośne z oprogramowaniem - 4szt. symbol CPV: 30213100-6 - komputery przenośne  

2. Wymagane minimalne parametry sprzętu multimedialnego opisane są w załączniku nr 2 do 

SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt według załącznika nr 2 do SIWZ.  

3. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres 

min. 24 miesiące od dnia odbioru dostawy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą: 1) papier ksero 2) tonery 3) tusze  

2. Ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały biurowe według załącznika nr 3 do SIWZ. 

Symbol CPV: 30 19 00 00-7 różny sprzęt i artykuły biurowe. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

Kierownik GOOiW 

/-/ mgr inż. Izabela Bartnicka 

Kierownik Zamawiającego 
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