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Numer ogłoszenia: 284136 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej , ul. Marszałka Józefa

Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 3436606, faks 83 3436606.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz1.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła ponadgimnazjalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie

nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych do zawodu technik architektury krajobrazu w projekcie pt.:Zdobądź

doświadczenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia wraz ze szczegółową specyfikacją ilościową, opisem parametrów zamawianego sprzętu i pomocy

dydaktycznych, okresu gwarancji oraz minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamówienie podzielono na 41 części: część 1: Kosiarka spalinowa sztuk 3, część 2: Kosa spalinowa sztuk 3,

część 3: wał gładki sztuk 3, część 4: Opryskiwacz plecakowy sztuk 3, część 5: zestaw narzędzi i sprzętu

ogrodniczego 15 kompletów, część 6: Segregator jednoręczny i dwuręczny 3 komplety, część 7: Waga
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elektroniczna sztuk 3, część 8: Taśmy miernicze sztuk 10, część 9: Komplet odzieŜy ochronnej 15 kompletów,

część 10: Stoły kreślarskie z przekładnicami sztuk 15, część 11:Lampa kreślarska sztuk 15, część 12: Aerator

sztuk 3, część 13: Glebogryzarka sztuk 1, część 14: System nawadniający: 1 zestaw , część 15: Łopata

ogrodowa sztuk 3, część 16: Piła lisi ogon sztuk 3, część 17: Rozdrabniacz do gałęzi sztuk 1, część 18: Widły

amerykańskie sztuk 3, część 19: noŜyce do cięcia Ŝywopłotu sztuk 3, część 20: Okulizak sztuk3, część 21:

Modele brył geometrycznych 1 komplet, cześć 22: Przybory matematyczne do kreślenia 1 komplet, część 23:

Przybory kreślarskie - komplet rapidografów 1 komplet, część 24: Pion sznurkowy sztuk 6, część 25: Węgielnica

sztuk 4, część 26: Busola sztuk 6, cześć 27: Kompas sztuk 6, część 28: Wysokościomierz sztuk 3, część 29:

Planimetr biegunowy sztuk 1, część 30: Klupa sztuk 6, część 31: Kwasomierz Helliga sztuk 10, część 32: Tyczki

sztuk:6, cześć 33: Apteczka z wyposaŜeniem sztuk 1, cześć 34: Odkurzacz do liści sztuk 1, cześć 35: Zestaw do

rysowania pastelami podstawowymi 1 zestaw, cześć 36: Zestaw do malowania akwarelą 1 zestaw, część 37:

Zestaw ołówków kreślarskich 1 zestaw, część 38: Zestaw ołówków i przyborów artystycznych 1 zestaw, cześć

39: Zestaw cyrkli kreślarskich, cześć 40: Zestaw przyborów do kreślenia 1 zestaw, cześć 41 GPS geodezyjny

sztuk 1.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 16.16.00.00-4, 16.31.00.00-1, 39.00.00.00-2,

18.10.00.00-0, 38.30.00.00-8, 38.33.10.00-4, 38.20.00.00-7, 38.11.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 41.

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia 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, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik 3 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik 3 do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik 3 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik 3 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik 3 do SIWZ)

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy

przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli 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 niŜ 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

JeŜeli 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,

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1)Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem

stanowiącym załącznik 2 do SIWZ oraz Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ, 2) Oświadczenia i dokumenty
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wyszczególnione w dziale 11. SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej:1) KaŜdy z Wykonawców

składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złoŜenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w 11.2.1),

11.2.2) i 11.3. w imieniu swojej firmy.2) Pozostałe dokumenty, o których mowa w dziale 11 SIWZ są składane

przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) Poza dokumentami

wymienionymi w ust. 11.2.1) i 11.2.2) SIW oraz 11.3 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia winni załączyć do oferty oryginał lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem

przez notariusza celem ustalenia: - Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy

wykonawców, - Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z

nazwy z określeniem adresu siedziby)

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.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

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1)gdy nastąpi

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu

zmówienia, 2)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach

pomiędzy Zamawiającym a inną niŜ Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą,

Pośredniczącą I i II stopnia, a takŜe innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpłynąć na

realizację zamówienia, 3)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wytycznych dotyczących

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji

Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 4)gdy wystąpią obiektywne

przeszkody umoŜliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego

harmonogramu realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.zsz1.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska

- sekretariat szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013

godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul.
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Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska - sekretariat szkoły.

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 finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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