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znak postępowania: ZZP.271.03.2012.KS 

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A 

ogłasza 

przetarg nieograniczony  
o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn: 

 

Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach 
projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start 

Numer ogłoszenia w BZP: 61939 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. 
opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy i materiałów 
dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy i materiałów dydaktycznych w 
ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start, do prowadzenia następujących 
zajęć: 

− Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji. 

− Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.  

− Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.  
− Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych. 
− Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 
− Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. 

− zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami 
komunikacji społecznej 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 10. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego 
warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w 
sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek posiadanie wiedzy i doświadczenia 
na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty Ocena spełnienia w/w warunku 
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w 
sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - 
załącznik nr 1 do oferty Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia- nie spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w 
sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - 
załącznik nr 1 do oferty Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia- nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w 
sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - 
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załącznik nr 1 do oferty Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia- nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć: 

• III.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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) 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 

III.6) INNE DOKUMENTY 
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty wraz z załącznikami; 2) dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a 
podpisywana jest przez pełnomocnika; Inne dokumenty, jakie należy dostarczyć przed podpisaniem 
umowy: 1) Wpis do EDG w celu prawidłowego określenia stron umowy - w przypadku firm. 2) W 
przypadku spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć przed podpisaniem umowy, 
umowy spółki cywilnej w celu prawidłowego określenia reprezentacji spółki. 3) Ceny jednostkowe 
poszczególnych materiałów i pomocy dydaktycznych przygotowane w oparciu o załączniki do 
oferty nr 4A- 4H. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy i warunki umowy zostały wprowadzone do 
wzoru umowy - część III SIWZ 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność 
takiej zmiany wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia 
lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień 
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zawartych w umowie, w szczególności w przypadku: 1. zmiany przepisów prawnych mających 
wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres i termin. 2. zmiany przepisów 
prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT. 3. zmiany 
rodzaju asortymentu w przypadku wycofania danego produktu z rynku 4. zmianę terminów 
realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to 
przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja 
dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania 5. ze względu na dofinansowane 
zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą 
do postanowień umowy o dofinansowanie. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany 
wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne 
dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.ozimek.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i 
Miasta 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B pok.100. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 
4B BIURO PODAWCZE (parter). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Projekt Indywidualizacja szansą na lepszy start współfinansowany 
jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu 
Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych.. 

IV.4.17) Czy 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 

 


