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Kowalewo Pomorskie: Zakup wyposażenia w celu utworzenia
pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Kowalewie Pomorskim
Numer ogłoszenia: 157323 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia public znego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowalewo Pomorskie , Plac Wolnośc i 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6841024, faks 056 6841071.
Adres strony internetow ej zamaw iaj ącego: www.kowalewopomorskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administrac ja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iaj ącego: Zakup wyposażenia w c elu utworzenia
pracowni multimedialnej w Public znym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.
II.1.2) Rodzaj zamów ienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz w ielkości lub zakresu zamów ienia: Zakup tablic y interaktywnej,
8 plansz interaktywnych, serwera plików, 2 komputerów stac jonarnyc h, laptopów szt. 25, drukarki
laserowej, oprogramowania antywirusowego i biurowego. Szc zegółowy opis przedmiotu Zamówienia z
wyszczególnieniem pozyc ji tworząc yc h Zamówienie, wymagania Kupując ego dotyc ząc e parametrów
technicznych określa załąc znik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
II.1.4) Czy przew iduj e się udzielenie zamów ień uzupełniaj ących: nie.
II.1.5) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.30.00-1,
30.23.21.10-8, 39.16.21.00-6, 32.32.20.00-6, 48.76.00.00-3, 48.31.70.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściow ej : nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty w ariantow ej : nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniac h: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacj a na temat w adium: nie dotyc zy
III.2) ZALICZKI
Czy przew iduj e się udzielenie zaliczek na poczet w ykonania zamów ienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Upraw nienia do w ykonyw ania określonej działalności lub czynności, j eżeli przepisy
praw a nakładaj ą obow iązek ich posiadania
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Kupując y oc eni, c zy wykonawc a spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą
oświadc zenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonyc h w art. 22 ust. 1
Ustawy. Oc ena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: sprzedając y spełnia lub nie spełnia poszc zególne warunki.
III.3.2) Wiedza i dośw iadczenie
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Kupując y oc eni, c zy wykonawc a spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą
oświadc zenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonyc h w art. 22 ust. 1
Ustawy. Oc ena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: sprzedając y spełnia lub nie spełnia poszc zególne warunki.
III.3.3) Potencj ał techniczny
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Kupując y oc eni, c zy wykonawc a spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą
oświadc zenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonyc h w art. 22 ust. 1
Ustawy. Oc ena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: sprzedając y spełnia lub nie spełnia poszc zególne warunki.
III.3.4) Osoby zdolne do w ykonania zamów ienia
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Kupując y oc eni, c zy wykonawc a spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą
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oświadc zenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonyc h w art. 22 ust. 1
Ustawy. Oc ena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: sprzedając y spełnia lub nie spełnia poszc zególne warunki.
III.3.5) Sytuacj a ekonomiczna i finansow a
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Kupując y oc eni, c zy wykonawc a spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą
oświadc zenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonyc h w art. 22 ust. 1
Ustawy. Oc ena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: sprzedając y spełnia lub nie spełnia poszc zególne warunki.
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 w ykazania spełniania przez w ykonaw cę w arunków , o których mow a w art.
22 ust. 1 ustaw y, oprócz ośw iadczenia o spełnieniu w arunków udziału w postępow aniu,
należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potw ierdzenia niepodlegania w ykluczeniu na podstaw ie art. 24 ust. 1
ustaw y, należy przedłożyć:
oświadc zenie o braku podstaw do wykluc zenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w c elu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparc iu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wc ześniej niż 6 miesięc y przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszc zenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizyc znych oświadc zenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadc zenie właśc iwego nac zelnika urzędu skarbowego potwierdzając e, że
wykonawc a

nie

zalega

z opłac aniem

podatków lub

zaświadc zenie, że

uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroc zenie lub rozłożenie na raty zaległyc h płatności
lub wstrzymanie w c ałośc i wykonania dec yzji właśc iwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiąc e przed upływem terminu składania wniosków o dopuszc zenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadc zenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpiec zeń Społec znyc h lub
Kasy Rolnic zego Ubezpiec zenia Społec znego potwierdzając e, że wykonawc a nie zalega
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z opłac aniem składek na ubezpiec zenie zdrowotne i społec zne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroc zenie lub rozłożenie na raty zaległyc h
płatnośc i lub wstrzymanie w c ałośc i wykonania dec yzji właśc iwego organu - wystawione
nie wc ześniej niż 3 miesiąc e przed upływem terminu składania wniosków o dopuszc zenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli w ykonaw ca ma siedzibę lub miej sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej , przedkłada:
III.4.3.1) dokument w ystaw iony w kraj u, w którym ma siedzibę lub miej sce zamieszkania
potw ierdzaj ący, że:
nie otwarto jego likwidac ji ani nie ogłoszono upadłośc i - wystawiony nie wc ześniej niż 6
miesięc y przed upływem terminu składania wniosków o dopuszc zenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszc zaniem podatków, opłat, składek na ubezpiec zenie społec zne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroc zenie lub rozłożenie
na raty zaległyc h płatnośc i lub wstrzymanie w c ałośc i wykonania dec yzji właśc iwego
organu - wystawiony nie wc ześniej niż 3 miesiąc e przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszc zenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
nie orzec zono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięc y przed upływem terminu składania wniosków o dopuszc zenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliw ość ubiegania się o zamów ienie publiczne tylko dla w ykonaw ców ,
u których ponad 50 % pracow ników stanow ią osoby niepełnospraw ne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieogranic zony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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IV.2.2) Czy przeprow adzona będzie aukcj a elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przew iduj e się istotne zmiany postanow ień zaw artej umow y w stosunku do treści oferty, na
podstaw ie której dokonano w yboru w ykonaw cy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetow ej , na której j est dostępna specyfikacj a istotnych w arunków
zamów ienia: http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/index.php?p=8
Specyfikacj ę istotnych w arunków zamów ienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolnośc i 1 (biuro nr 4)..
IV.4.4) Termin składania w niosków o dopuszczenie do udziału w postępow aniu lub ofert:
16.06.2011 godzina 10:00, miejsc e: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolnośc i 1
(Sekretariat)..
IV.4.5) Termin zw iązania ofertą: okres w dniac h: 30 (od ostatec znego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacj e dodatkow e, w tym dotyczące finansow ania proj ektu/programu ze środków
Unii Europej skiej : Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przew iduj e się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europej skiej oraz niepodlegaj ących
zw rotow i środków z pomocy udzielonej przez państw a członkow skie Europej skiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansow anie całości
lub części zamów ienia: nie

Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski
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