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Ogłoszenie o zamówieniu
Zielona Góra, 23 września 2013 r.
Zielona Góra: zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu na potrzeby
projektu „ Elektronik Szkołą przyszłości” w ramach zadania współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i
Samochodowych w Zielonej Górze.
Numer ogłoszenia : 384978- 2013 ; data zamieszczenia: 23.09.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra, woj. lubuskie,
tel. (+48) 68 452 51 00, faks (+48) 68 452 51 02,
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zseis.zgora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: zakup i dostawa

sprzętu komputerowego
oraz innego sprzętu na potrzeby projektu „ Elektronik Szkołą przyszłości” w ramach zadania
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół
Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu na
potrzeby projektu „ Elektronik Szkołą przyszłości” w ramach zadania współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego przez Zespół Szkół
Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze. CPV: 30.20.00.00-1; 48.19.00.00-6;
32.42.00.00-3; 30.21.31.00-6; 30.23.21.10-8; 30.23.00.00-0.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1; 48.19.00.00-6; 32.42.00.00-3; 30.21.31.00-6;
30.23.21.10-8; 30.23.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
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, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

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

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

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

nie dotyczy
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 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli 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 niż 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
Jeżeli wykonawca
Polskiej,przedkłada:

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej

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
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ;
b) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy pzp;
c) dokładnie wypełniony szczegółowy formularz cenowy na sprzęt komputerowy oraz inny sprzęt (w
polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wg załącznika Nr 1a do SIWZ;
d) dokument , z którego wynika upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę;
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art.23 ustawy
pzp, należy dostarczyć :
- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego
dokumentu w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
- dokumenty składane w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy pzp, dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien
złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy
pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie dotyczącym dokumentów
podmiotów zagranicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
h) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 26 ust.2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty
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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.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

Zmiany dopuszczalne w zakresie przewidzianym w SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.zseis.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie
Zamawiającego, Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych , 65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2,
sekretariat szkoły pokój 27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013
godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych , 65175 Zielona Góra, ul. Staszica 2, sekretariat szkoły pokój nr 27.

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 :
nr wniosku 1/POKL/9.2/2013. - Elektronik Szkołą przyszłości.
Otwarcie ofert w dniu 02.10.2013 o godz. 09:15, siedziba Zamawiającego pokój nr 28
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
Dyrektor Szkoły
mgr Stanisław Rogulski

.................................................................
Podpis Dyrektora lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego

Projekt realizowany przez:
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
tel. (+48) 68 452 51 00 fax (+48) 68 452 51 02
e-mail sekretariat@zseis.zgora.pl

