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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-20304-42179

42179

Powstaje w kontekście projektu
RPMA.10.01.01-14-B599/18 - Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy
uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim

Tytuł

„Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na
rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach –
Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”
Warunki zmiany umowy
1. Zawarta umowa może zostać zmieniona w zakresie określonym w obowiązujących Wytycznych
Kwaliﬁkowalności – sekcja 6.5.2 oraz w zakresie określonym w punkcie 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy w razie wystąpienia następujących
okoliczności:
a) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
b) zmiany stawki podatku VAT i akcyzy, sposobu ich płatności (w przypadku zmian ustawowych),
c) ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,
d) 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,
e) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego,
f) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub Wykonawcę,
g) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności,
h) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku gdy:
- wystąpi okoliczność niedająca się przewidzieć przed zawarciem umowy, (np. działanie siły wyższej,
epidemii covid-19), uniemożliwiającej dostawę w określonym pierwotnie terminie - wyżej wymieniona
zmiana do umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie nie powodującym zwiększenia Wynagrodzenia
określonego w ofercie oraz tylko o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków
tego działania,
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-

realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji

państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych
dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa - wyżej wymieniona zmiana do umowy
dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu - w takim
przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia;
i) inne zmiany wynikające ze stanu epidemii covid 19,
j) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub
zakres realizacji przedmiotu umowy,
k) 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,
l) nastąpi konieczność dostarczenia innego sprzętu, posiadającego parametry nie gorsze niż zaoferowane
przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu, spowodowana zakończeniem produkcji sprzętu
lub wycofaniem danego modelu z produkcji lub zakończeniem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zmiana ta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i nie może spowodować zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie,
m) nastąpi konieczność dostarczenia innego sprzętu, posiadającego parametry nie gorsze niż zaoferowane
przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu, spowodowana brakiem dostępności dla Wykonawcy
towaru w terminie realizacji przedmiotu umowy - zmiana ta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego
i nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.
3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego
opis propozycji zmian i obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie
Wykonawcy.
4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3, musi zawierać także dowody potwierdzające wystąpienie przesłanki
zmiany umowy określonej w pkt. 1 lub 2.
5. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem
nieważności.
6. Załącznikiem do zapytania jest projekt umowy.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-12
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 formularz oferty
3. Załącznik nr 2 wzór oświadczenia
4. Załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia (część nr 1)
5. Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia (część nr 2)
6. Załącznik nr 5 wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
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TAK

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-04-12

2021-04-12

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-04-22 10:00:00

2021-04

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina Domanice
52
08-113 Domanice
NIP: 8212551571

Osoby do kontaktu
Marcin Rombel
tel.: 0256312982
e-mail: ugdomanice@wp.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Dostawa sprzętu komputerowego do SP w Domanicach – Kolonii.
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa
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Podkategoria
Sprzęt IT

Opis
1. Realizacja części nr 1 postępowania obejmuje dostawę 6 sztuk listw zasilających oraz 12 sztuk
laptopów do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii - adres dostawy: Domanice-Kolonia 18,
08-113 Domanice-Kolonia.
2. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny, nienoszący śladów
uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania. Przedmiot zamówienia ma być odpowiednio
zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do
zamawianych towarów były w języku polskim.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie atesty, certyﬁkaty, świadectwa jakości i
spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
4. Każdy z dostarczonych artykułów winien odpowiadać normom europejskim i krajowym.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot
zamówienia do szkoły, która bierze udział w Projekcie. Dostawa oznacza dowóz oraz wniesienie
sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia sprzętu w siedzibie Szkoły Podstawowej,
wskazanej w pkt. 1. 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, a w przypadku poniesienia z tego powodu strat,
Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały
z winy Zamawiającego lub
b) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu lub
c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz
parametrów technicznych
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
9. W przypadku stwierdzenia okoliczności z punktu 8 w trakcie trwania czynności odbiorowych,
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego przedmiotu zamówienia, a Wykonawca 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. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji i rękojmi dla każdej części zamówienia (na
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laptopy i listwy zasilające), który wynosi 24 miesiące od dnia odbioru protokolarnego przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego bez uwag. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony
na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu i stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku braku
zaznaczenia w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że termin gwarancji i rękojmi wynosi
24 miesiące.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
(w zakresie części nr 1 postępowania) oraz CPU MARK. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. 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. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu
naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych Zamawiającego.

Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

siedlecki

Domanice

Miejscowość
Domanice-Kolonia

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
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Opis
Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy):
17.1. kalkulacja cenowa sporządzona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia dla części na
którą składana jest oferta (załącznik nr 3 lub nr 4 do zapytania ofertowego) - Zamawiający nie
przewiduje uzupełnienia kalkulacji ofertowej - jej brak lub niekompletność stanowić będzie podstawę
do odrzucenia oferty zgodnie z pkt 16.2 – 16.5 zapytania;
17.2. pełnomocnictwo - jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika;
17.3. oświadczenie o braku powiązań.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena przedmiotu zamówienia (C) 80% - 80 pkt.

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Okres gwarancji i rękojmi (G) 20% - 20 pkt.

Część: 2
Tytuł części 2

Dostawa sprzętu komputerowego do SP w Olszycu Szlacheckim
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
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NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
Typ
Dostawa

Podkategoria
Sprzęt IT

Opis
1. Realizacja części nr 2 postępowania obejmuje dostawę 2 sztuk listw zasilających oraz 16 sztuk
laptopów do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - adres dostawy: Olszyc Szlachecki 25,
08-113 Domanice.
2. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny, nienoszący śladów
uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania. Przedmiot zamówienia ma być odpowiednio
zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do
zamawianych towarów były w języku polskim.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie atesty, certyﬁkaty, świadectwa jakości i
spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
4. Każdy z dostarczonych artykułów winien odpowiadać normom europejskim i krajowym.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot
zamówienia do szkoły, która bierze udział w Projekcie. Dostawa oznacza dowóz oraz wniesienie
sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia sprzętu w siedzibie Szkoły Podstawowej,
wskazanej w pkt. 1. 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, a w przypadku poniesienia z tego powodu strat,
Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały
z winy Zamawiającego lub
b) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu lub
c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz
parametrów technicznych
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Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
9. W przypadku stwierdzenia okoliczności z punktu 8 w trakcie trwania czynności odbiorowych,
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego przedmiotu zamówienia, a Wykonawca 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. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji i rękojmi dla każdej części zamówienia (na
laptopy i listwy zasilające), który wynosi 24 miesiące od dnia odbioru protokolarnego przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego bez uwag. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony
na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu i stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku braku
zaznaczenia w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że termin gwarancji i rękojmi wynosi
24 miesiące.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(w zakresie części nr 2 postępowania) oraz CPU MARK. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. 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. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu
naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych Zamawiającego.

Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina
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siedlecki

Domanice

Miejscowość
Olszyc Szlachecki

Kryteria oceny do części 2
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena przedmiotu zamówienia (C) 80% - 80 pkt.

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Okres gwarancji i rękojmi (G) 20% - 20 pkt.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-04-12 - data opublikowania
-> 2021-04-22 10:00:00 - termin składania ofert
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-> 2021-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

