OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
dostawę doposażenia bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Namysłów
– projekt pt. „Nie chcemy być gorsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne; 30200000-1 - Urządzenia komputerowe;
30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały,
z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania)
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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
Rodzaj zamówienia: dostawa.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Pomoce dydaktyczne - 39162100-6,
Urządzenia komputerowe - 30200000-1,
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów
oprogramowania - 30000000-9.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: urządzeń komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 3
w Namysłowie, Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, Szkoły
Podstawowej nr 5 w Namysłowie; maszyn biurowych i liczących, sprzętu i materiałów (z wyjątkiem
mebli i pakietów oprogramowania) do Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie, Szkoły Podstawowej
w Kamiennej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu, Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Głuszynie; pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie, Szkoły Podstawowej
w Kamiennej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Głuszynie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ligocie Książęcej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na:
a) część I - dostawę urządzeń komputerowych,
b) część II - dostawę maszyn biurowych i liczących, sprzętu i materiałów, z wyjątkiem mebli
i pakietów oprogramowania,
c) część III - dostawę pomocy dydaktycznych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 20.09.2012 r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.2 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
11.4 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:
11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

11.4.2 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp.
11.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 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.
11.5 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
Termin składania ofert: 28.08.2012r. godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie,
pokój nr 12.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy.
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: nie dotyczy.
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 20.08.2012r.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Projekt pt. „Nie chcemy być gorsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

