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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  

ul. Szkolna 5 
16-061 Juchnowiec Kościelny 
tel. 85 7196678 
fax. 857195700 
e-mail :   juchnowiec@wp.pl 
strona internetowa: zsj.home.pl  
 

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 26.1.2019. 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie sprawy. 

 

2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp. 

2.2 Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.3 Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych.  Przedmiot zamówienia jest 
podzielony na 3 części: 

 

Część I        Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych „Daję słowo” 

Część II       Pomoce dydaktyczne do zajęć terapii ręki „Zręczne dłonie-zręczny umysł” 

Część III       Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych  rozwijających kompetencje językowe 

 
 

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdej części znajduje się w formularzu 
kalkulacji cenowych stanowiącym  Załączniki nr 1a-1c do SIWZ. 
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 
Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część 
zamówienia. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie 
poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest 
oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty. 
Wykonawca zobowiązuje się:  dostarczyć własnym transportem produkty zgodnie z treścią 
zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla właściwej części zamówienia, wnieść  
przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 

            znajdujących się w jego siedzibie. 
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UWAGA: 
 

Podane przez Zamawiającego nazwy mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na 
celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych 
parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli w SOPZ stanowiącym załączniki nr 1a – 1c  do SIWZ użyte są nazwy, znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie, źródło, które charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile 
zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SOPZ stanowiącym załącznik nr 1a 
-1c do SIWZ. Nazwy pomocy lub producentów, które mogą pojawić się w SOPZ załączonym do 
SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie pomoce, zabawki muszą spełniać 
polskie normy dotyczące dopuszczania ich  do użytku w przedszkolach i kontaktu z dziećmi w 
wieku przedszkolnym. 

 

Kod CPV: 

           39162100-6 - pomoce dydaktyczne 
            
3.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 
 
4.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 

7 USTAWY PZP 

4.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa 
maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. 
Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że 
Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e przez siebie część/ci lub na wszystkie części 
zamówienia.  

4.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 i 7 ustawy Pzp. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie  należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

. 

6.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 

6.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie. 

6.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie 

6.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie. 
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6.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których 
mowa w pkt 6.1 SIWZ zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy będą je spełniać łącznie. Natomiast 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 
wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SIWZ. 

6.3 Poleganie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy 
Pzp: 

6.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

6.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13 - 22  ustawy. 

6.3.4 Jeżeli zdolności techniczne podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne. 

 
6.4 Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

6.4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

6.4.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy w przypadkach określonych 
w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zastrzega sobie możliwość, że 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 

7.1 W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 

 
7.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do 

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie,                   
że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału                     
w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi 
Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

7.1.2 Zaakceptowany wzór umowy wskazany w Załączniku nr 4 do SIWZ.  
 

7.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22 a ustawy Pzp:  
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a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
wraz z ofertą także dokumenty z pkt 7.1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów, oraz 

b) składa wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu / tych podmiotów do oddania swego 
zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę (o tym zobowiązaniu jest mowa w pkt 
6.3.2 SIWZ). W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą dokumentu, 
który musi określać: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
- czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

7.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - dokument z pkt 7.1.1 
SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

7.2 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z ww. oświadczeniem dowody (tj. dokumenty, 
informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców. 
 

7.3 Forma złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw: 

7.4.1 Dokument, o którym mowa w pkt 7.1.1, pkt 7.1.3.a), pkt 7.1.3.b) zdanie pierwsze (zobowiązanie), 
pkt 7.2 (z wyłączeniem dowodów, o których mowa w pkt 7.2 zdanie drugie SIWZ, które mogą być 
złożone w jednej z form określonych w pkt 7.4.2 SWIZ) oraz oświadczenia, o których mowa w 
pkt 7.3.1 SIWZ) oraz z pkt 7.3.2 b) i c) SIWZ mogą zostać złożone wyłącznie na piśmie w formie 
oryginału. 

7.4.2 Pozostałe dokumenty składane: 

 -w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

 -w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,  

składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą.  
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7.4.3 Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 11.11 SIWZ mogą być złożone w jednej z form, 
wskazanych w pkt 11.4 SIWZ. 

 
7.4.4 Forma właściwa do złożenia dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego została wskazana w pkt 7 
SIWZ. 

 
7.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich 
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego - Zamawiający w 
Załączniku nr 3 do SIWZ udostępnia wzór pełnomocnictwa. Uwaga: w przypadku wspólników 
spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty 
dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki 
cywilnej. 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 
przekazywane przez Strony pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku 
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą faxem lub 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do 
kontaktu drogą elektroniczną z Zamawiającym należy użyć danych ze strony tytułowej SIWZ. 

8.2 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. pracownika Zespołu Szkół im. 
Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

   wicedyrektor Beata Cylwik .- tel. 85 7196678 – e-mail: juchnowiec@wp.pl  
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w wysokości: 

 

10.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

11.1 Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

11.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11.4 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisano zgodnie z 
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) 
ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do 
oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Zalecane 
jest, aby podpis osoby uprawnionej/upoważnionej umożliwiał identyfikację jej imienia i nazwiska 
(np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać 
uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy. 

11.5 Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” kopii składanych wraz z ofertą 

mailto:juchnowiec@wp.pl
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oświadczeń/dokumentów (nie dotyczy pełnomocnictwa) dotyczy każdej zapisanej strony kopii 
dokumentu lub oświadczenia. 

11.6 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest 
wersją wiążącą). Powyższe dotyczy także m.in. wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem, prowadzonej pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym. 

11.7 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

11.8 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane 
przez osoby uprawnione. 

11.9 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy 
oraz opisane w następujący sposób: 

 

OFERTA – 26.1.2019 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkola 
Marzeń” dofinansowanego ze środków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 

 
Nie otwierać przed dniem 15.03.2019 r. 

11.10   Na ofertę składa się: 

- Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do 
SIWZ (wszystkie wolne miejsca w Formularzu ofertowym zobowiązany jest wypełnić 
Wykonawca, o ile z treści Formularza ofertowego nie wynika inaczej), podpisany przez osobę 
lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (ceny w formularzu powinny być 
podane zgodnie z pkt 13 SIWZ), 

- wykaz oferowanego asortymentu wraz z cenami – według wzoru z Załącznika nr 1a – 1c do 
SIWZ odpowiednio w zależności od wybranej części zamówienia, 

- oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7. 

11.11 Do oferty należy dołączyć także (jeżeli dotyczy): 

 w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku 
wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy 
z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do 
reprezentowania spółki cywilnej, 

- w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we 
właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle 
zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do 
reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz 
z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. 

Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy a jedynie 
stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich 
treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty. 

11.12 Wykonawca ma obowiązek wskazania w Formularzu ofertowym części zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. Brak ww. informacji 
oznaczać będzie, że całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę. 
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11.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. 

11.14 Zmiany w treści oferty oraz zmiany w zakresie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i 
dokumentów muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo 
opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.  

11.15 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

11.16 Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) muszą być oddzielone od pozostałej części 
oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp. 

Zgodnie, z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  
ul. Szkolna 5,16-061 Juchnowiec  (sekretariat).  

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2019 r. o godz. 10 00 

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania 
przesyłką pocztową lub kurierską). 

12.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie 
składania ofert. 

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz. 10 30 w siedzibie Zamawiającego: 

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  
ul. Szkolna 5,16-061 Juchnowiec  (sekretariat).  

12.4  Otwarcie ofert jest jawne. 

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
13.1 Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia w Formularzu Ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca w wykazie oferowanego asortymentu 
stanowiącym załącznik nr 1a – 1c do SIWZ poda również ceny jednostkowe i wartości brutto, a 
także dane identyfikujące oferowany asortyment (zgodnie z treścią formularza) – odpowiednio do 
wybranej Części zamówienia. 

13.2 Wszystkie podane w Formularzu ofertowym oraz wykazie oferowanego asortymentu ceny muszą 
być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i być większe od zera. 

13.3 Zaoferowana cena całkowita brutto oferty musi zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego 
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i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w 
cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, 
wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ, a także 
w wyjaśnieniach i zmianach treści SIWZ i jej załączników. 

13.4 Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim wypadku zastosowanie znajduje pkt 14.2 
SIWZ. 
 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty odrębnie dla każdej z części zamówienia według 

następujących kryteriów: 
 
 
 

Lp. Kryterium Znaczenie w % 

1 Cena 60 % 

2 Gwarancja: 40 % 

RAZEM 100 % 

 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru. 

Lp = C+ G 

gdzie: 

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena 

G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – okres gwarancji 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał 
oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie 
w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: Oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt w 
kryterium cena  i 20 pkt. w kryterium gwarancji. 
 

a) CENA - Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

C= 
CN 

x 60 pkt  
Co 

gdzie: 

C  – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto”   
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

CN  – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert 

Co  – oznacza cenę brutto ocenianej oferty 
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b) OKRES GWARANCJI 

 

Zamawiający przyzna punkty za każdy miesiąc zaoferowanej gwarancji powyżej wymaganych 12 
miesięcy w przedziale do 36 miesięcy. Zaoferowanie gwarancji powyżej 36 miesięcy nie jest 
punktowane. 

Punkty za kryterium gwarancja zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 

G= 
Go 

x 40 pkt  
Gn 

gdzie: 

G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”  

GN  – oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji powyżej 24 m-cy (min.-1 m-c - max. 
12 m-cy) 

Go  – oznacza zaoferowany okres gwarancji ocenianej oferty powyżej 24 m-cy (min.-1 m-c - 
max. 12 m-cy) 

 

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma punktów za kryterium cena oraz okres 
gwarancji) jest najkorzystniejszą ofertą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Pzp. 
 

14.2 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 

celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

14.3 Wskazane wyżej zasady są obowiązujące dla wszystkich części zamówienia. 
 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

15.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. 

15.2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia 
umowy. 

15.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

17. PROJEKT UMOWY 

17.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą 
zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

17.2 Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 SIWZ 
 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
18.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
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Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.  
18.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

18.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

18.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

18.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  

18.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

18.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.8 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 
1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

18.9 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

18.10 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

19. INFORMACJE KOŃCOWE 

19.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie Pzp i jest zgodna z treścią niniejszej SIWZ oraz została uznana za 
najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert.      
19.2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach 

określonych w art. 94 ustawy Pzp. 
19.3 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
19.4 Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych  

w art. 93 ustawy Pzp. 
19.5 W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz.121).  

19.6 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odbierać osobiście w siedzibie  
Zamawiającego: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. 
Szkolna 5; 16 – 061 Juchnowiec woj. podlaskie  

lub pobrać ze strony internetowej  http://zsj.home.pl 

19.7 Zamawiający nie przewiduje: 

http://zsj.home.pl/
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- zawarcia umowy ramowej, 
- składania ofert wariantowych, 
- rozliczania w walutach obcych, 
- aukcji elektronicznej, 
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

20.   KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH: 
 

20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 

20.1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zespół Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec dalej zwany 

„Administratorem”. 

 

20.1.2 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski,  
mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 
tel: 504976690 
 
20.1.3 Administrator informuje, iż: 

Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu: realizacji zadań nałożonych 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, 2018r. z późn zm.) oraz w celu zawarcia i realizacji umów. 

 

20.1.4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
art. 6 ust. 1 lit. b, c lub e RODO1 w zw. z: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018r. z późn. zm) 

20.1.5  Informacja o odbiorcach danych osobowych:  

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:  

1) podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa; 

2) podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
podmioty przetwarzające) 

3) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 

20.1.6 Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:   

przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania  umowy 

                                                 
1 RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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20.1.7 Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
3) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa 

danych ze względu na Państwa szczególną sytuację; 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator 

zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania 
Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;  

5) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:  
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie 

jego siedziby,  
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;  
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;  
d) ewentualnym źródle pozyskania danych; 
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach 

lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. 

20.1.8 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

21. INFORMACJA O PRZETARGU ZOSTAŁA UMIESZCZONA: 
 

• w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 521277-N-2019 z dnia 2019-03-05 
• na stronie internetowej   http://zsj.home.pl 
• na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 
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