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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa pomocy i materiałów 

dydaktycznych, programów komputerowych oraz wyposaŜenia w ramach realizacji projektu pn.: 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Węgliniec. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  .1 Przedmiotem 

zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, programów 

komputerowych oraz wyposaŜenia. .2 Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt 

Wykonawcy wraz z rozładunkiem do następujących placówek oświatowych: 1) Szkoły Podstawowej 

im. Marii Krasickiej w Węglińcu, ul. Kościuszki 2) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa 22 3) Szkoły Podstawowej im. 37 pp 7 Dyw. II AWP w Ruszowie, ul. 



Zgorzelecka 2 4) Szkoła Podstawowa im. Staszica w Starym Węglińcu przy ul. Górnej 50 .3 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dzieląc zamówienie na części. Wykonawca 

moŜe złoŜyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na kaŜdą 

część zamówienia musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał 

podziału zamówienia na części, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ, 

tj.: Część I: pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Węglińcu, Część II: pomoce 

dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie Część III: pomoce dydaktyczne dla 

Szkoły Podstawowej w Ruszowie Część IV: pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Starym 

Węglińcu 4 Realizacja przedmiotu zamówienia dotycząca części od I do IV nastąpi z 

uwzględnieniem niniejszych postanowień: 1) wszystkie produkty, będące przedmiotem niniejszej 

specyfikacji muszą być oryginalnie pakowane, kompletne, fabrycznie nowe, wolne od wad oraz 

dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. 2) produkty, które tego wymagają muszą 

posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz atesty określone w odrębnych przepisach. 3) 

wszystkie nazwy własne i marki handlowe produktów zawarte w SIWZ, zostały uŜyte w celu 

sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równowaŜne. Wykonawca moŜe zaoferować produkty o lepszych 

parametrach, właściwościach i cechach. Obowiązek udowodnienia, Ŝe oferowane produkty 

odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia lub stanowią standard wyŜszy niŜ wymagany w opisie 

przedmiotu zamówienia spoczywać będzie na Wykonawcy. RównowaŜne produkty i urządzenia 

muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. 3.5 Przedmiot 

zamówienia realizowany jest 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 

9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.21.00-6, 37.00.00.00-8, 30.19.76.30-1, 

22.11.30.00-5, 37.31.00.00-4, 37.52.00.00-9, 37.40.00.00-2, 48.91.00.00-0, 39.16.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 7. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.weginiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i 

Miasta ul.Sikorskiego3 59 - 940 Węgliniec. 

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

08.11.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  Przedmiot zamówienia realizowany jest 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 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


