„Nowy wymiar przedszkola-wsparcie edukacyjne
i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich
przedszkoli”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69

PN‐15/20
013/UE/NWP
P

SPECYFIIKACJA ISTOTTNYCH WAR
RUNKÓW ZA
AMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Zarzząd Szkół i Przedszkoli
P
M
Mikołowskich
h
43‐1
190 Mikołów
w
ul. K.
K Miarki 9
tel.//fax (32) 226
6 01 69;
NIP
P: 635‐15‐79‐‐508
REG
GON: 271570
0865
zsipm
m@mikolow
w.eu
2. Tryb udzielenia
u
za
amówienia:
Przetargg nieograniczzony prowad
dzony zgodniie z ustawą Prawo zamó
ówień publiczznych z dniaa 29.01.2004
4
(j.t. Dz. U.
U z 2010 r. Nr
N 113, poz. 759 z późn. zm.).
z
3. Przedm
miot zamów
wienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia ‐CPV:
3319600
00‐0 Pomoce
e medyczne
Dostawaa pomocy loggopedycznych
h na potrzeb
by projektu „N
Nowy wymiaar przedszkola –wsparcie edukacyjne i
specjalisttyczne szanssą dla 12 miikołowskich przedszkoli” współfinanssowanego z Europejskieggo Funduszu
u
Społeczn
nego w ramacch Programu Operacyjneggo Kapitał Lud
dzki.
Przedmiotem zamów
wienia jest dostawa dwu
unastu identyycznych zesttawów pomo
ocy logopedyycznych orazz
dla 12 wskazanych
w
m
mikołowskich
h przedszkoli objętych projektem.
Nazwa
w produktu
Ilość
Opis parametrów
sztuk/kkompletów//z
Lp.
esstawów
1. Piórkka

1 zestaw

2. Bańkki mydlane

10 sztuk

3.

Rękaawiczki
bezp
pudrowe

1 zestaaw

4.

Słom
mki do ćwiczeń
oddechowych

2 zestaawy

5.

Piłecczki do
ćwicczeń
oddechowych

2 zestaawy

Piórka ‐ 140g
1
spakow
wane w
foliowej paczce
• dł. nie mniej niż 3, nie więcej niż
14 cm
Długość pojemnika n
nie mniej niż
15 cm
rozmiar M , 100 sztu
uk w zestawiie,
rękawice nitrylowe, bezpudrowe
e,
jednorazowego użyttku,
teksturo
owane końcó
ówki palców
dł. nie mniej
m
niż 22 ccm, nie mnie
ej
niż 50 szzt. w zestawie
Piłeczkaa wykonana z celuloidu, o
średnicyy nie mniej n
niż 40 mm,
pakowane po 6 sztu
uk.
1
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6. Dmucchajka

1.
2.
3.

4.

5 zestaw
wów

wykonana z drewna b
bukowego
• śr. Nie mniej
m
niż 6 ccm
• wys. niee więcej niż 5 cm.
• 2 piłeczzki styropianowe o śr. nie
e
więcej niż 2,5 cm
miennych słomek
• 10 wym

oszczególne pomocy logo
opedycznych
h należy dosttarczyć do sieedziby Zamawiającego.
Po
Do
ostarczony asortyment
a
m być now
musi
wy, oryginaln
nie zapakowaany.
W
Wszelkie
tytułły i nazwy własne
w
oraz nazwiska po
ojawiające siię w opisie przedmiotu zamówieniaa
wskazują rozw
wiązania o charakterze
c
a
autorskim,
Zamawiający
Z
y przyjmie ro
ozwiązania równoważne
r
e
jeżeli będą speełniały wszysstkie warunkki opisane i wymagane
w
prrzez Zamawiaającego.
W
Wykonawca
zobowiązany jest do realiizacji niniejszzej usługi w ramach
r
Projektu zgodnie
e z zasadamii
ob
bowiązującym
mi Beneficjenta realizująącego projektty w ramach
h PO KL.

4. Ofertyy częściowe i podwykona
awcy:
Nie dopu
uszcza się częściowego składania ofeert.
Dopuszccza się możliw
wość zatrudnienia podw
wykonawców
w.
5. Przew
widywane zamówienia uzzupełniającee:
Nie przewiduje się.
6. Ofertyy wariantow
we:
Nie dopu
uszcza się ofert warianto
owych.
7. Termiin wykonaniia zamówien
nia:
10 dni od
d dnia podpiisania umow
wy.
8. Warunki udziału w postępow
waniu oraz opis sposobu dokonywan
nia oceny speełniania tych
h warunków
w
przez wyykonawców::
1) nie po
odlegają wykkluczeniu z postępowaniaa o udzielenie zamówienia
2) spełniiają warunki udziału w po
ostępowaniu
u,
9. Wykaz oświadcze
eń lub dokum
mentów, jakiie mają dosttarczyć wyko
onawcy w ceelu potwierdzenia
spełnian
nia warunkó
ów udziału w postępowaaniu:
W celu wykazania
w
brraku podstaw
w do wykluczzenia z postę
ępowania o udzielenie
u
zaamówienia publicznego
Wykonawca zobow
wiązany jest przedłożyćć następujące
e oświadczen
nia i dokumeenty (w przyp
padku
wykonaw
wców wspólnie ubiegających się o ud
dzielenie zam
mówienia ośw
wiadczenia i dokumenty składa
każdy z podmiotów)
p
1) Oświaadczenie o braku
b
podstaw do wyklucczenia ‐ wzórr stanowi dodatek nr 2 do SIWZ
zobowiązan
2. W celu
u wykazania spełniania warunków
w
ud
działu w posttępowaniu, Wykonawca
W
ny jest
przedłożżyć następująące oświadcczenia i doku
umenty:
Na potw
wierdzenie waarunków w części
c
8. 1):
a) Oświaadczenie o sp
pełnianiu warunków udziiału w postępowaniu ‐ wzór
w stanowi dodatek nr 2 do SIWZ
3. Dokum
menty wskazzane w pkt. 1 i 2 należy złłożyć w form
mie oryginału
u lub kopii po
oświadczone
ej za
zgodność z oryginałeem przez Wyykonawcę.
2
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4. Jeżeli Wykonawcaa będzie poleegał na wiedzzy i doświadcczeniu, potencjale technicznym, osob
bach
zdolnych
h do wykonania zamówieenia lub zdolnościach finaansowych in
nnych podmio
otów, niezależnie od
charakteeru prawnego łączącego go z nimi sto
osunków, zob
bowiązany jeest udowodn
nić zamawiającemu, iż
będzie dysponował
d
z
zasobami
nieezbędnymi do realizacji zamówienia,
z
w szczególności przedstawiając w
tym celu
u pisemne zo
obowiązanie tych podmio
otów do oddania mu do dyspozycji
d
niiezbędnych zasobów
z
na
okres ko
orzystania z nich
n przy wykkonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawcaa ma siedzibęę lub miejscee zamieszkan
nia poza teryttorium Rzeczzypospolitej Polskiej,
stosuje się
s przepisy zawarte
z
w §4
4 Rozporządzenia Prezessa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009
2
r. (Dz.
U. Nr 226 z 2009 r., poz.
p 1817) w sprawie rod
dzajów dokumentów, jakkich może żądać zamawiaający od
wykonaw
wcy oraz form
m, w jakich te
t dokumentty mogą być składane.
6. Dokum
menty sporząądzone w jęzzyku obcym należy złożyćć wraz z tłum
maczeniem n
na język polskki.
10. Spossób porozum
miewania się Zamawiająccego z Wyko
onawcami orraz przekazywania oświaadczeń i
dokume
entów; osobyy uprawnion
ne do porozu
umiewania się
s z Wykonaawcami:
Wszelkiee oświadczen
nia, wnioski, zawiadomieenia i informaacje przekazyywane będą
za pomo
ocą faksu, dro
ogą elektron
niczną lub pissemnie.
Na żądan
nie Wykonaw
wców lub Zamawiającego
o strony potw
wierdzają fakt otrzymania faksu.
Nr faksu zamawiająccego został podany
p
w pktt 1 SIWZ, korrespondencjęę elektroniczzną należy prrzesyłać na
@mikolow.eu
u
adres e‐mail zsipm@
Zamawiaający nie dop
puszcza kiero
owania koresspondencji elektroniczne
e
ej na inny adres
e‐mail, pod
p rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiaający będzie przesyłał ko
orespondencjję drogą elekktroniczną wyłącznie
w
na aadres e‐mail wskazany
w oferciee Wykonawccy, z włączon
ną opcją „żąd
daj potwierdzenia przeczzytania” dla w
wszystkich wysyłanych
w
wiadomo
ości., konsekkwencje nied
dbałego, niecczytelnego lu
ub błędnego podania adrresu przez Wykonawcę
W
w swojejj ofercie obcciążają wyłąccznie Wykonaawcę.
Zamawiaający jak i Wykonawca mają
m prawo przekazywać
p
ć korespondeencję przy użżyciu dowoln
nego środka
(faks, maail, pisemniee), wskazaneggo przez zam
mawiającego w SIWZ, a przez wykonaawcę w oferccie.
11. Wym
magania dotyyczące wadiu
um:
Zamawiaający nie wym
maga wpłaceenia wadium
m
12. Term
min związaniia ofertą:
30 dni od
d terminu skkładania ofert
13. Spossób przygoto
owania ofertty:
1. Wielkość i układ zaałączonych do
d SIWZ wzo
orcowych forrmularzy (dod
datków) moggą zostać przzez
wykonaw
wcę zmieniona, jednak icch treść musi zostać zach
howana.
2. Sposó
ób przygotow
wania oferty:
1) ofertaa musi być prrzygotowanaa pisemnie w języku polskim;
2) zalecaa się aby wszystkie
w
k
kartki
ofertyy wraz z dodatkami
d
b
były
ponum
merowane i złłączone w
sposób uniemożliwia
u
ający wysunięcie się którrejkolwiek kaartki;
3) popraawka w oferccie musi być podpisana przez
p
osobę/yy upoważnio
oną/e do pod
dpisywania oferty
o
(w
przeciwn
nym wypadkku nie będą one
o uwzględn
niane); błędn
ny zapis mussi zostać pop
prawiony pop
przez
przekreśślenie pozw
walające na zapoznaniee się z pierwotną treśścią;
4) wykon
nawca może złożyć tylko jedną ofertęę;
3
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5) ofertaa musi być złożona zamaw
wiającemu w zaklejonej i nienaruszonej koperciee oznaczonej w
następujjący sposób:
.............................................
(nazwaa wykonawcyy)
.............................................
(adres i tel. wykonaawcy)
Oferta na:
Dostawaa pomocy loggopedycznych
h na potrzeb
by projektu „N
Nowy wymiaar przedszkola –wsparcie edukacyjne i
specjalisttyczne szanssą dla 12 miikołowskich przedszkoli” współfinanssowanego z Europejskieggo Funduszu
u
Społeczn
nego w ramacch Programu Operacyjneggo Kapitał Lud
dzki.
PN‐15/20
013/UE/NWP
P
Nie otwiierać przed 29.05.2013
2
r., godz. 15.15
5.”
Na kope
ercie należy zamieścić
z
daane adresow
we wykonawccy oraz adre
es e‐mail.
3. Ofertaa musi zawieerać:
1) Formu
ularz ofertow
wy ‐ wzór staanowi dodateek nr 1 do SIWZ
2) Oświaadczenia i do
okumenty po
otwierdzającee spełnianie warunków udziału
u
w posstępowaniu i brak
podstaw
w do wykluczenia wymien
nione w częśści 9 SIWZ
4. Kosztyy opracowan
nia i dostarczzenia oferty oraz
o uczestnictwa w przeetargu obciążżają wyłączn
nie
wykonaw
wcę.
5. Wszelkie dołączon
ne dokumentty wraz z wymaganymi dodatkami
d
muszą być wypełnione, a następnie
n
podpisan
ne przez oso
obę/y uprawn
nioną/e do składania
s
ośw
wiadczeń wo
oli w imieniu Wykonawcyy.
Za osobyy uprawnione do składan
nia oświadczeń woli w im
mieniu Wykon
nawcy uznaje się:
1) osobyy wykazane w prowadzon
nych przez sąądy rejestracch handlowyych, rejestracch spółdzieln
ni lub
rejestracch przedsiębiorstw państtwowych,
2) osobyy wykazane w ewidencji działalności
d
g
gospodarcze
ej,
3) osobyy legitymującce się odpow
wiednim pełn
nomocnictwe
em udzielonyym przez oso
oby,
o których mowa w pkt. 13.3.5. W przypadku podpisania oferty
o
przez pełnomocnika, pełnomo
ocnictwo
musi byćć dołączone do oferty w formie
f
oryginału lub nottarialnie potw
wierdzonej kkopii.
6. W przzypadku gdy wykonawca,, jako dodateek do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia
k
ta
musi byćć potwierdzo
ona za zgodn
ność z oryginałem przez osobę/y upo
oważnioną/ee do składania
oświadczenia woli w imieniu Wyykonawcy.
14. Miejjsce oraz term
min składan
nia i otwarcia
a ofert:
Oferty należy skkładać na adrres
Zarzząd Szkół i Przedszkoli
P
M
Mikołowskich
h
43‐1
190 Mikołów
w
ul. K.
K Miarki 9
nie późn
niej niż do dn
nia 29.05.20
013 r., godz. 15.00 w przzypadku przeesyłek poczto
owych należży je nadać z
odpowieednim wyprzzedzeniem – liczy się dataa i godz. dorę
ęczenia przeesyłki zamaw
wiającemu.
Oferty złłożone po teerminie będąą zwrócone wykonawcy
w
bez
b otwieran
nia.
Otwarciee ofert nastąąpi w dniu 29
9.05.2013 r., godz. 15.15
5 w siedzibie Zamawiającego
Zarzząd Szkół i Przedszkoli
P
M
Mikołowskich
h
43‐1
190 Mikołów
w
ul. K.
K Miarki 9
4
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15. Opiss sposobu ob
bliczenia cenyy:
oferty – cenaa ryczałtowa brutto
‐dane wyyjściowe do sporządzenia
s
b
wraz z podatkiem V
VAT, za wyko
onanie całościi
zamówieenia‐12 identyycznych zestaawów pomocyy dydaktycznyych materiałó
ów na potrzeb
by projektu.
‐dodatko
owe koszty do
o uwzględnieenia –koszt transportu,
16. Opiss kryteriów wyboru
w
ofertty oraz sposó
ób oceny ofeert:
Zamawiaający oceni i porówna jed
dynie oferty,, które nie zo
ostaną odrzu
ucone.
Jedynym
m kryterium oceny
o
ofert jest cena bru
utto podana w ofercie.
Punktacjja wg wzoru:
CN
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100 =...............p
punktów
CO
* wyjaśn
nienia: CN ‐ cena oferty najkorzysttniejszej
O ‐ cena oferrty badanej
CO
Oferta może
m
uzyskaćć maksymaln
nie 100 pkt.
Ilość pun
nktów zostan
nie wyliczonaa i zaokrąglo
ona do dwóch
h miejsc po przecinku.
p
17. Form
malności po wyborze
w
oferty w celu za
awarcia umo
owy:
O wyborrze oferty po
owiadomieni będą niezw
włocznie wszyyscy wykonawcy.
Jednoczeeśnie wyniki zostaną um
mieszczone na tablicy ogło
oszeń w sied
dzibie Zamaw
wiającego i na stronie
internetowej Urzędu
u Miasta Mikkołowa.
W terminie nie krótsszym niż 5 dn
ni od dnia prrzesłania zaw
wiadomienia o wyborze n
najkorzystnie
ejszej oferty,,
jeżeli zaw
wiadomieniee zostało przzesłane w sp
posób określony w art. 27
2 ust. 2, alb
bo 10 dni – je
eżeli zostało
o
przesłan
ne w inny spo
osób lub po ostatecznym
m rozstrzygnięciu odwołania wykonaw
wca zostanie
e zaproszonyy
przez zaamawiającego do siedzib
by zamawiajjącego w celu podpisania umowy n
na warunkacch podanych
h
w załączonym projekkcie umowy.
W przyp
padku zaistniienia okoliczności, o którrych mowa w art. 94 usst. 2 pkt. 1a i 3a cyt. ustawy umowaa
może byyć zawarta prrzed upływem
m terminów
w, o których mowa
m
w artt. 94 ust 1 cytt. ustawy.
Za termin przesłania uznaje się datę
d
nadania faksu, mailaa lub datę naadania przesyyłki pocztowej.
Jeżeli wyybrana zostaanie oferta wspólna,
w
przeed podpisaniem umowy w sprawie zzamówienia publicznego
o
zamawiaający może żądać przzedstawieniaa umowy, regulującej współpracęę wykonawcców, którzyy
po wyborzze oferty a przed pod
przedstaawili ofertę wspólną. Wykonawca
W
dpisaniem umowy
u
jestt
zobowiąązany do wyykazu osób bezpośrednio prowadząących zajęciia wraz z kserokopią dokumentów
d
w
potwierd
dzających wymagane
w
k
kwalifikacje.
Wykonawca przedstaw
wi przed po
odpisaniem umowy do
o
akceptaccji Zamawiającego harmo
onogram, któ
óry będzie sttanowił integgralny załączznik do umow
wy.
18. Zabeezpieczenie należytego
n
w
wykonania
u
umowy:
Zamawiaający nie żąd
da wniesieniaa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Wzór umowy:
Wzór um
mowy stanow
wi zał. do nin
niejszej specyfikacji.
20. Postanowienia końcowe:
k
W spraw
wach nieureggulowanych w niniejszej specyfikacji
s
mają
m zastoso
owanie przep
pisy Kodeksu
u Cywilnego.
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