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Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 14-07-2020

Numer ogłoszenia
1248414

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 14.07.2020 r. do godz. 12.00 w formie papierowej lub elektronicznej
z opisem:
W wersji papierowej: Oferta na zadanie pod nazwą:
Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu: „Rozwijanie kompetencji
kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii
i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” realizowanego w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego współﬁnansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
Z dopiskiem części, na jakie składana jest oferta.
Nie otwierać przed dniem 14.07.2020 r. godz. 12:00”.
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
2. Oferty w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113
Domanice.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem maila. Oferty należy złożyć w terminie
wskazanym wyżej przesyłając na adres maila: ugdomanice@wp.pl wpisując w treści temat: Oferta na
dostawę pomocy dydaktycznych cz……
4. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem maila Wykonawca skanuje podpisaną ofertę do
pliku pdf i przesyła na adres wskazany w punkcie 8.3. w terminie wskazanym w punkcie 8.1.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyﬁkacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
ugdomanice@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Rombel

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, w podziale na części, do
prowadzenia zajęć w szkołach z terenu Gminy Domanice uczestniczących w projekcie:
1. Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii,
2. Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
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W części 1- pomoce dydaktyczne część 1 - 74 pozycje asortymentowe,
W części 2- pomoce dydaktyczne część 2 - 6 pozycji asortymentowych.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: siedlecki Miejscowość: Domanice-Kolonia i Olszyc Szlachecki

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części jest elementem realizacji projektu: „Rozwijanie
kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w
Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”, realizowanego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego współﬁnansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia
1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1- pomoce dydaktyczne część 1,
Część 2- pomoce dydaktyczne część 2.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Kod Główny
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
Część 1
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
18143000-3 Akcesoria ochronne
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
30194100-6 Krzywiki
38510000-3 Mikroskopy
38635000-5 Teleskopy
22114200-4 Atlasy
33696300-8 Odczynniki chemiczne
Część 2
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki
30192170-3 Tablice ogłoszeń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera załącznik nr 2a i 2b do niniejszego zapytania.
2. Przedmiot zamówienia powinien być: fabrycznie nowy, nie noszący śladów uszkodzeń
zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. żadna część składająca się na dany materiał nie może być
wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie
niezbędne do funkcjonalnego działania. Przedmiot zamówienia ma być odpowiednio zapakowany,
aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych
towarów były w języku polskim (jeśli wchodzą w skład asortymentu).
3. Przedmiot zamówienia ma spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
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4. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję, jak również wszelkie prawa na
dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy
wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot
zamówienia do szkół, które biorą udział w Projekcie. Dostawa oznacza dowóz oraz wniesienie
sprzętu. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku
uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez
Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia
zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat,
Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
-są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z
winy zamawiającego lub
-nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu lub
- dostarczone produkty nie odpowiadają zamówieniu pod względem jakości, trwałości,
funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na
własny koszt.
9. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający
ma prawo odmówić odbioru takiego przedmiotu zamówienia, a Wykonawca niezwłocznie wymieni go
na nowy, prawidłowy, na własny koszt.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz
terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
11. Wymagany minimalny termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, o ile nie został
wskazany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od daty odbioru
protokolarnego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez uwag.
12. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, normy, aprobaty, specyﬁkacje techniczne i systemy referencji technicznych,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości
zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konﬁguracjach,
wymaganiach normatywnych, itp.

Kod CPV
39162100-6

Nazwa kodu CPV
Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji umowy:
Do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki
Opis Przedmiotu Zamówienia
Zapytanie ofertowe
Projekt umowy
Oferta

Pytania i wyjaśnienia
Odpowiedź nr 1
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielonego zamówienia w następujących
okolicznościach:
a)nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
b)zmiany stawki podatku VAT i akcyzy, sposobu ich płatności (w przypadku zmian ustawowych),
c)zmiana Podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego),
d)ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,
e)w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody
niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę
środków publicznych,
f) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego,
g) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa,
h) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,
i) przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie usługi, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może
nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,
j) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta
2. Kalkulacja cenowa do oferty.
3. Projekt umowy
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Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.Cena przedmiotu zamówienia - obejmuje cenę wykonania dostawy - Oferta z najniższą ceną
otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji
w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Zamawiający oceni oferty odrębnie dla każdej z części zamówienia.

Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konﬂiktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Stosowne oświadczenie wykonawca składa w formularzu oferty.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełni warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego powiazań kapitałowych i osobowych.

Zamawiający - Beneﬁcjent
Nazwa
GMINA DOMANICE

Adres
08-113 Domanice
mazowieckie , siedlecki

Numer telefonu
256312982

Fax
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256312982

NIP
8212551571

Tytuł projektu
Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły
Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim

Numer projektu
RPMA.10.01.01-14-B599/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
W zakresie części nr 1:
Arkadiusz Ogłoza prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Ogłoza Wspólnik Spółki
Cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik, NIP:
6572092213; REGON: 260038047 oraz
Grzegorz Zawierucha prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Zawierucha
Wspólnik Spółki Cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO, Suchowola 6, 26-020
Chmielnik NIP: 6572765830, REGON: 260303673
działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL
HYDRO s.c. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik, NIP: 6572913756 REGON: 260758586, data wpłynięcia
oferty 13.07.2020r.; cena 47515,00 zł
w zakresie części nr 2:
Barbara Grzegorczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: BARBARA GRZEGORCZUK
CENTRUM ZAOPATRZENIA SZKÓŁ, ul. Plac Zdanowskiego nr 1 lok. 127, 08-110 Siedlce, NIP:
8211371105, REGON: 142050114
Anna Ostojska prowadząca działalność pod nazwą Anna Ostojska - CENTRUM ZAOPATRZENIA
SZKÓŁ, ul. Plac Zdanowskiego nr 1 lok. 127, 08-110 Siedlce, NIP: 8211130206, REGON: 142002776 –
wspólnikiem spółki cywilnej oraz
działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Centrum Zaopatrzenia Szkół B.
Grzegorczuk, A. Ostojska s.c. NIP: 8212469237, data wpłynięcia oferty 14.07.2020r.; cena 14230,00 zł
Liczba wyświetleń: 263

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
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Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@mﬁpr.gov.pl
tel.: 22 273 79 12 (w godzinach: 8.15-16.15, poniedziałek - piątek)
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