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Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu, 

Niebylec 182a, 38-114 Niebylec 



Zamawiający 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu 
Niebylec 182a, 38-114 Niebylec 
Email: zamowienia.gn@gmail.com 
gzeas.niebylec.com.pl  
 

 
§ 1. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 
przedmiotu zamówienia poniżej 221 000 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”. 
 

§ 2. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w tym wyposażenia pracowni w 

szkole, dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania realizacji zajęć z programo-
wania oraz szachów do szkół zlokalizowanych w Gminie Niebylec. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 
39162110-9  - Sprzęt dydaktyczny  
39162000-5 - Pomoce naukowe 
37524200-9  - Gry planszowe 
37520000-9 – Zabawki 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na części wybrane przez Wykonawcę.  
5. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec”, 

numer umowy PPK.09.02.00-18-0120/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014-2020”. 

 

§ 4. Termin wykonania zamówienia 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do szkół wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 
Odpowiednio, właściwe adresy dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 
 

Lp. Nazwa 

1 Szkoła Podstawowa w Baryczce 

2 Szkoła Podstawowa w Bliziance 

3 Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Dolnej: Zegar szachowy 

4 Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Górnej 

5 Szkoła Podstawowa w Jaworniku 

6 Zespół Szkół w Konieczkowej 

javascript:void(0)
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pomoce-dydaktyczne-4742
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-dydaktyczny-4743
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pomoce-naukowe-4741
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/gry-planszowe-4278
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zabawki-4272


7 Szkoła Podstawowa w Niebylcu 

8 Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy 

9 Zespół Szkół w Lutczy 

 
 

§ 5.  Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zama-

wiającego w niniejszym paragrafie warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu. 
 

§ 6.   Podstawy wykluczenia 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły  
w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamó-
wienia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 uPzp, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawie-
nie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpo-
wiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawi-
dłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. 
podstawie. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiając zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowa-
niu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

§ 7.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie wa-
runków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
zawierające w szczególności informacje: 
1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiają-

cego w §5 SIWZ, 
2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-22  uPzp, 
3) o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnie-

nia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia 
innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 uPzp oraz stosownymi informa-
cjami o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, 



4) o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom – wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, 

Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany 
jest we wzorze zawartym w Załączniku nr 2do SIWZ. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

2. W przypadku, w którym  Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na warunkach wska-
zanych w art. 22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do za-
sobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szcze-
gólności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania innego podmiotu (lub innego 
dokumentu) powinien wynikać: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu za-

mówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 
dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
3.  Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, 
wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.  
Wzór oświadczenia Zamawiający udostępni wraz informacją o wykonawcach, którzy złożyli 
oferty w postępowaniu. 
 

4. Dokumenty żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej 
Zamawiający dokona oceny zgodnie z art. 24aa uPzp - Zamawiający w pierwszej kolejności 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 



5. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń 
Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega 
Wykonawca, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożony w 
formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. 
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem.  
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę 
albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. 

 
6. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli: 
1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty-
zacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku, w którym oświad-
czenia lub dokumenty, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodo-
stępnych baz danych, zostały w tych bazach przedstawione w języku innym niż polski, Zama-
wiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 

2) Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy. 
 
8.  Język 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

§ 8.  Sposób porozumiewania się w postępowaniu oraz osoby uprawnione do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1113 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.). 
Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów 
powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej 
formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i 
oświadczeń określonych w §7. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma 
obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnie-
nie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyzna-
czonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozo-
stawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłuże-
nie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które Zamawiający ma obowiązek 
udzielenia odpowiedzi. 

4. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ  
i odpowiedzi uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby adresata faksem, 
elektronicznie lub został doręczony w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. 
Przesyłając oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ  
i odpowiedzi, za pomocą faksu lub elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej 
wpływ (lub poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej strony.  



5. Dane do kontaktu z Wykonawcami: 
e-mail: zamowienia.gn@gmail.com 

 

§ 9.  Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   
 

§ 10.  Termin związania ofertą 
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, okre-
ślonego w §12. 
 

§ 11.  Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 

polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie 
elektronicznej.  

2. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 
SIWZ. Do formularza ofertowego Wykonawca załączy: 
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, zawierające informacje w zakresie 

wskazanym w § 7 pkt 1; 
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa pełnomocnik,  
c)  zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na 

warunkach wskazanych w art. 22a uPzp . 
d) oświadczenie innego podmiotu o tym, że nie podlega on wykluczeniu z powodów 

wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp (w przypadku jeżeli Wykonawca polega na 
zdolnościach tego podmiotu), którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
3. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na 

komputerze lub maszynie do pisania. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone 
przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna 
posiadać oznaczenie: UWAGA PRZETARG: „Dostawa pomocy dydaktycznych” Nie otwierać 
przed dniem 15.11.2018 r. przed godz. 9:15” Oferta powinna być podpisana przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli 
uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, 
do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej 
notarialnie. 

4. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone 
w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „UWAGA 
PRZETARG „Dostawa pomocy dydaktycznych” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i 
oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku  o zmianę lub 
wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek  o zmianę 
lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

6. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, 
zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, 
dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany 
dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 uPzp). Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z 

mailto:zamowienia.gn@gmail.com


dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy 
warunki, tj.: 

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

 jest informacją techniczną, technologiczną, organizacyjną przedsiębiorstwa lub inną 
informacją posiadającą wartość gospodarczą, 

 przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności tej informacji. 
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

8. Cena jest ceną kosztorysową – Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys do składanej 
oferty zgodnie ze wzorem załączonym do siwz. 
 

§ 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu, Nieby-

lec 182a, 38-114 Niebylec 
2. Termin składania ofert upływa dnia  15.11.2018 r., o godz. 9:00 
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez 

otwierania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu, 

Niebylec 182a, 38-114 Niebylec dnia 15.11.2018 r., o godz. 9:15 
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwa-

nie na co najmniej 5 minut przed terminem określonym w ust. 4. 
 

§ 13.  Opis sposobu obliczania ceny 
1. Wykonawca poda cenę w Formularzu ofertowym. Cena jest ceną kosztorysową – Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć kosztorys do składanej oferty.  
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat  

i podatków (także od towarów i usług, chyba, że zamówienie dotyczy pozycji, w której należny 
podatek zostanie rozliczony przez Zamawiającego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm., w takiej sytuacji Wyko-
nawca podaje cenę netto zamówienia). 

3. Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 
4. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 
 

§14. Kryteria oceny ofert 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryte-

riami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryte-
riach: 

 

L.p. 
Kryterium Maksymalna liczba pkt. (waga) 

1. Cena  60 

2. Dodatkowe pomoce  30 

3. Termin dostawy 10 

 
Zadanie 1   
1. Cena - 60%  
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  



Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:  
C = (CMIN : C0) x 60  
gdzie:  
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,  
CMIN - najniższa cena spośród ważnych ofert,  
C0 - cena obliczona badanej oferty.  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie 
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
2. Dodatkowe pomoce – 36%   
Punkty przyznawane za kryterium Dodatkowe pomoce będą liczone wg następującej formuły:  
Punkty będą przyznawane za dostarczenie następujących dodatkowych pomocy:  
- SP Baryczka – poz. 9. Mikroskop 2 – dodatkowa 1 sztuka – 4 pkt.  
- SP Blizianka – poz. 38. Mikroskop 5 – dodatkowa 1 sztuka – 4 pkt.  
- SP Gwoźnica Dolna – poz. 77. Zestaw do badania wody i gleby 2 – dodatkowa 1 sztuka – 4 pkt.  
- SP Gwoźnica Górna – poz. 79. Mikroskop 8 – dodatkowa 1 sztuka – 4 pkt.  
- SP Jawornik – poz. 94. Mikroskop 10 – dodatkowa 1 sztuka – 4 pkt.  
- SP Konieczkowa – poz. 147. Teleskop 3 – dodatkowa 1 sztuka – 4 pkt.  
- SP Niebylec – poz. 157. Mikroskop 12 – dodatkowa 1 sztuka – 4 pkt.  
- SP Nr 2 w Lutczy – poz. 193. Zestaw szkła laboratoryjnego 3 – dodatkowa 1 sztuka – 4 pkt  
- ZS w Lutczy – poz. 177. Mikroskop 16 – dodatkowa 1 sztuka – 4 pkt  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Dodatkowe pomoce wyno-
si 36. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
3. Termin dostawy – 4%   
W kryterium „Termin dostawy” najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 8. Oferta Wyko-
nawcy, który zaproponuje termin dostarczenia sprzętu na warunkach opisanych we wzorze umowy:  
a)  20 – 30 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów,  
b) 10 – 19 dni od dnia podpisania umowy – 2 punkty,  
c) 0 – 9 dni od dnia podpisania umowy – 4 punkty.  
W przypadku braku wskazania  w Ofercie terminu dostarczenia sprzętu oferta otrzyma 0 pkt. Termi-
nem dostarczenia sprzętu będzie termin wskazany w umowie (30 dni kalendarzowych od dnia zawar-
cia umowy).  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Termin dostawy wynosi 4. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
W ramach kryteriów 1, 2, 3  łącznie można uzyskać 100 punktów.



 
Zadanie 2   
1. Cena - 60%  
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  
Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:  
C = (CMIN : C0) x 60  
gdzie:  
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,  
CMIN - najniższa cena spośród ważnych ofert,  
C0 - cena obliczona badanej oferty.  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie 
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
2. Dodatkowy osprzęt – 30%   
Punkty przyznawane za kryterium Dodatkowy osprzęt będą liczone wg następującej formuły:  
Punkty będą przyznawane za dostarczenie następujących dodatkowych pomocy:  
- dodatkowy komplet 9 sztuk zasilaczy spełniający warunki wskazane w opisie przedmiotu zamówie-
nia – 5 pkt./komplet (min. 1 komplet = 9 sztuk, max. 5 kompletów = 30 sztuk). Oferent może uzyskać 
0, 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 punktów.  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Dodatkowe pomoce wyno-
si 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
3. Termin dostawy – 10%   
W kryterium „Termin dostawy” najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 8. Oferta Wyko-
nawcy, który zaproponuje termin dostarczenia sprzętu na warunkach opisanych we wzorze umowy:  
a)  20 – 30 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów,  
b) 10 – 19 dni od dnia podpisania umowy – 2 punkty,  
c) 0 – 9 dni od dnia podpisania umowy – 8 punktów.  
W przypadku braku wskazania  w Ofercie terminu dostarczenia sprzętu oferta otrzyma 0 pkt. Termi-
nem dostarczenia sprzętu będzie termin wskazany w umowie (30 dni kalendarzowych od dnia zawar-
cia umowy).  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Termin dostawy wynosi 10. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
W ramach kryteriów 1, 2, 3  łącznie można uzyskać 100 punktów.  
   
Zadanie 3  
1. Cena - 60%  
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  
Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:  
C = (CMIN : C0) x 60  
gdzie:  
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,  
CMIN - najniższa cena spośród ważnych ofert,  
C0 - cena obliczona badanej oferty.  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie 
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
2. Dodatkowe pomoce – 30%   
Punkty przyznawane za kryterium Dodatkowe pomoce będą liczone wg następującej formuły:  
Punkty będą przyznawane za dostarczenie następujących dodatkowych pomocy:  



- dodatkowy komplet 9 zestawów szachów warunki wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – 5 
pkt./komplet (min. 1 komplet = 9 sztuk, max. 5 kompletów = 30 sztuk). Oferent może uzyskać 0, 5, 
10, 15, 20, 25 lub 30 punktów.  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Dodatkowe pomoce wyno-
si 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
3. Termin dostawy – 10%   
W kryterium „Termin dostawy” najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 8. Oferta Wyko-
nawcy, który zaproponuje termin dostarczenia sprzętu na warunkach opisanych we wzorze umowy:  
a)  20 – 30 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów,  
b) 10 – 19 dni od dnia podpisania umowy – 2 punkty,  
c) 0 – 9 dni od dnia podpisania umowy – 8 punktów.  
W przypadku braku wskazania  w Ofercie terminu dostarczenia sprzętu oferta otrzyma 0 pkt. Termi-
nem dostarczenia sprzętu będzie termin wskazany w umowie (30 dni kalendarzowych od dnia zawar-
cia umowy).  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Termin dostawy wynosi 10. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
W ramach kryteriów 1, 2, 3  łącznie można uzyskać 100 punktów.  
 
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów 

w danej części. 
 

§15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca przed zawarciem umowy poda Zamawiającemu wartość umowy bez podatku od towa-
rów i usług (wartość netto). 
 

§16. Istotne postanowienia umowy 
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorami umowy stanowiącymi Załączniki nr 3 do SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
3. Zamawiający dokona zmiany treści zawartej umowy w następujących w przypadkach: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym: zmian prawa 
podatkowego, w tym stawek podatku, uPzp, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. 2014, poz. 1448 ze zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016 r. poz. 383 ze zm.), ustawa z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm). Zmiana regulacji 
określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmio-
tu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się 
odnosi; 

2) wystąpi siła wyższa, to jest zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieże-
nia, w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przesunięciu o czas występowania 
siły wyższej; 

3) gdy po podpisaniu umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania umowy  
i korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wyma-
ganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego sprzę-
tu/oprogramowania lub zmianę sprzętu/oprogramowania, o ile nie zwiększy to kwoty wyna-
grodzenia; 



4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarzą-
dzającej PO WER. 

 

§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia  
W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 
uPzp, oraz skarga do sądu. 
 

§18. Załączniki do SIWZ 
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp 
Załącznik nr 3 – Wzór Formularza ofertowego  
Załącznik nr 4 – Wzór umowy  
 


