
Ogłoszenie nr 73257 - 2017 z dnia 2017-04-25 r.

Namysłów: Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół
Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla
lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz

ze środków Budżetu Państwa.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 44931-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, krajowy numer
identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolności  , 46100   Namysłów, państwo Polska, woj. opolskie, tel.
(077) 410 36 95, faks 774 103 922, e-mail zamowienia@namyslow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.namyslow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i
na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie
pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZM.I.272.23.2017.AK-G
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II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w
Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa. 2. Kody i
nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 39162100-6 – Pomoce
dydaktyczne. Dodatkowe kody CPV: 39162000-5 – Pomoce naukowe. 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny.
39162200-7 – Pomoce i artykuły szkoleniowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis
minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w
załączniku o nazwie charakterystyka przedmiotu zamówienia. 4. Oferowane przez wykonawcę produkty
muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez wykonawcę
przedmioty muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one
gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub
lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto produkty muszą zawierać wszystkie
elementy startowe i muszą być gotowe do pracy. 5. Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest
konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-
jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o
parametrach nie gorszych niż przywołane. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty,
które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 10. Zamawiający
dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. Zamawiający
zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu
zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez
którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy
lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 12. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na
poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości
udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 13. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół
Gimnazjalnych w Pokoju, ul. 1-go Maja 15, 46-034 Pokój. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu
zamówienia: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, a
okres gwarancji będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru
potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie
koszty związane z naprawami gwarancyjnymi we wskazanym wyżej okresie. 3. Wykonawca zapewni
wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, po tym terminie
zobowiąże się wymienić sprzęt na nowy o równorzędnych parametrach (lub lepszych). 4. Wykonawca
zobowiązuje się wymienić asortyment, który uległ awarii na nowy o parametrach równoważnych (lub
lepszych) w przypadku trzech bezskutecznych napraw. 5. Produkty/urządzenia posiadają wszelkie
niezbędne, do normalnego funkcjonowania, instrukcje i certyfikaty w języku polskim. 6. Wszystkie produkty
muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016 lub 2017), w całości nieużywane, nierekondycjonowane,
niepowystawowe, nieregenerowane, kompletne. 7. Wszystkie produkty i ich elementy muszą być
oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak
i producenta. 8. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i
gwarancje. Dokumenty, karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. 9. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot
zamówienia muszą spełniać wymogi określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dot. prawa
dopuszczenia do używania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich
niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do używania. Na
każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w/w dokumenty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV: 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT5034.16
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nowa Szkoła Sp. z o. o.,  ,  ul. POW 25,  90-248 ,  Łódź,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5438.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5438.04
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7430
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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