
Lipie: Dostawa pomocy dydaktycznych plastycznych, zabawek oraz mebli w ramach 

projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie 

Numer ogłoszenia: 242591 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipie , ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, woj. śląskie, 

tel. 034 3188033, faks 034 3188032. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych 

plastycznych, zabawek oraz mebli w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych plastycznych, zabawek oraz mebli w 

ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie 2.Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia został opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy wykaz pomocy 

dydaktycznych, plastycznych, zabawek oraz mebli. Zamawiający dopuszcza że 

zaproponowane przez Wykonawcę pomoce dydaktyczne, plastyczne, zabawki oraz meble 

mogą posiadać wymiary +/- 3% większe lub mniejsze od podanych przez Zamawiającego. 

3.Pomoce dydaktyczne, plastyczne, zabawki oraz meble powinny posiadać znak 

bezpieczeństwa i być dopuszczone do użytkowania w jednostkach oświatowych; 

4.Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od 

wad fizycznych i prawnych; 5.Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu 

odbioru zrealizowanej dostawy sporządzonego przez Wykonawcę. 6.Termin realizacji: w 

ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania umowy. 7.Gwarancja i rękojmia. Wykonawca 

zobowiązany jest udzielić minimum 3 lata gwarancji, a w przypadku tablic interaktywnych - 

nie krótszy niż 5 lat. i minimum 3 lata rękojmi, a w przypadku tablic interaktywnych - nie 

krótszy niż 5 lat. 8.Pozostałe warunki realizacji zamówienia i warunki płatności zgodnie z 

załączonym wzorem umowy (załącznik nr 7) stanowiącym integralną część SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.00.00-9, 39.10.00.00-3, 39.16.21.00-6. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

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

dniach: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia ofert wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 w tym zakresie nie wyznacza szczegółowych warunków 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający w tym zakresie wymaga wykonania w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw pomocy 

dydaktycznych, plastycznych, zabawek oraz mebli o wartości co najmniej 

30.000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych brutto) każda, oraz 

potwierdzenia, że dostawy zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia 

spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy 

zostały wykonane należycie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowych warunków 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowych warunków 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający w tym zakresie wymaga przedstawienia opłaconej polisy lub 

innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej. Polisa lub inny dokument świadczący o posiadaniu 

przez Wykonawcę ubezpieczenia powinny być ważne w dniu składania ofert. 

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 wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Pełnomocnictwo jeżeli ofertę składa pełnomocnik 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, która może nastąpić w 

trybie przewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 PZP, w następującym zakresie: 1.zmianie 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 2.zmiany w umowie będą możliwe na warunkach 

opisanych poniżej: - w trakcie wykonywania dostaw wystąpią nieprzewidziane warunki 

realizacji i będzie to miało wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, - w przypadku 

innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością 

wykonania lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.lipie.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, pokój nr 3. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 

Sekretariat I piętro. 



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 finansowany ze środków Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 9.1.1.. 

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 

 
 


