Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.myslenice.pl
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myślenice , Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 0-12
6392352, faks 0-12 6392305.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych w
ramach projektu pn.: Bliżej nauki - oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I - III szkół
podstawowych Gminy Myślenice, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do 17 szkół podstawowych w ramach projektu pn.:
Bliżej nauki - oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy
Myślenice, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I - III szkół podstawowych 2. Szczegółowy opis zamawianych artykułów został wyszczególniony w
Załączniku Nr 6 do SIWZ. 3.Wszystkie wskazane w SIWZ znaki towarowe, firmowe, patenty itp. należy
rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem (równoważny). 4. Zamawiający nie
określa wymagań związanych z realizacja zamówienia, o których mowa w art. 29, ust. 4 ustawy. 5.
Oferowane przez Wykonawcę artykuły mają odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, określonym w
Załączniku Nr 6 do SIWZ. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest zobowiązany do
zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i
zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i
uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu
na wniesienie odwołania, - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku nr 6, wskazano
jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki
towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisane w niniejszej ofercie obowiązany jest ( poprzez załączenie do swojej
oferty odpowiednich dokumentów np.; opisów , specyfikacji technicznej itp. ) wykazać, że oferowane
przez niego materiały dydaktyczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W
interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i
złożenia oferty..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.00.00-1,
30.21.31.00-6, 30.19.50.00-2.
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: Zakończenie: 10.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
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 Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w
wykonaniu lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, w wykonywaniu
dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie - tj. wykonał w tym okresie co najmniej jedną dostawę polegającą na
dostawie pomocy dydaktycznej o wartości brutto dostawy co najmniej 60.000 PLN.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na
podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, - wykazu wykonanych dostaw, -dokumentów (referencji),
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane albo są wykonywane należycie, pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnej do
wykonania zamówienia wiedzy i doświadczenia (o ile dotyczy).
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły:spełnia - nie spełnia, na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
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:
•
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
•
•

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
•
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
•
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące 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 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
•
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo ustanawiające
Pełnomocnika (w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
publicznego - np. w konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich

w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
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
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach
wskazanych w ust. 2 - 12. 2. Zmiana może obejmować: 1) pominięcie jakiejkolwiek części
Usług/Dostaw (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), 2) zmiany w kolejności i terminach
wykonywania Usług/Dostaw, 3) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Usług /Dostaw innym
zakresem Usług/Dostaw przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach
Zamawiającego. 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1) Wykonawca
może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w
razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny
sposób będą korzystne dla Zamawiającego; 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli
ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą
skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne
dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany
okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 3) W przypadku zmiany
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1), nie jest wymagane uzyskanie zgody Wykonawcy, w związku z
czym do wprowadzenia takiej zmiany nie znajdą zastosowania postanowienia ust. 4 - 7. 4. Każda ze
stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą
propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 2) propozycję
dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w terminach realizacji Dostawy lub Usług i szacunek
w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy, oraz 3) szacunki
dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po
otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 5 dni
zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony
występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi
opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego ust. 5 traktuje się iż propozycja
wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają
zastosowanie postanowienia ust. 5 - 6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w
życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu
wykonania Umowy określonego w § 2 ust. 4 lub zmiany Ceny Umowy przy przyjęciu, których w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem
niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 10. Cena Umowy zostanie
skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) w stosunku do
Usług/Dostaw które są pomijane - zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych Usług/Dostaw
ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zakończonego zawarciem niniejszej Umowy. 2) w stosunku do Usług/Dostaw, które będą
realizowane, a które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą oraz Usług/Dostaw nie objętych
ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju Usługi
Dodatkowe/Dostawy, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami
rynkowymi za Usługi Dodatkowe/Dostawy wykonywane w ramach zmiany. 11. Każda zmiana do
Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy Aneksu. Zmiana Umowy - Aneks nie może być podpisana później niż 5 dni przed upływem terminu

realizacji Umowy wskazanego w § 2 ust. 4 Umowy. 12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem
postanowień ust. 1 - 11 jest nieważna.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.myslenice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i
Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice (I piętro) - pokój nr 46..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice,
sekretariat - pokój nr 10.
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: Zamówienia finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki - Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego..
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

