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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej - 

Curie w Ośnie Lubuskim 
Adres: ul. Jeziorna 3 
69-220 Ośno Lubuskie 
 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź.zm) zwanej w dalszej części 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ustawą Pzp. 

2) Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do 

przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy 

Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 

nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny 

(tekst jednolity Dz. U Nr 16, poz. 93  z póź.zm). 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa zestawów materiałów edukacyjnych oraz 

pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. „Razem można więcej!” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz 

Zamawiającego . 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 

3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym w 

specyfikacji technicznej.  

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna – 

załącznik do SIWZ. 

5) Do rozwiązań opisanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów odniesienia w dokumentacji technicznej zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne opisanym przez zamawiającego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy 

Pzp jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez 

zamawiającego.  

6) Dla materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji przez wskazanie znaków 

towarowych zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i 

jakościowych odpowiadających określeniom dokumentacji technicznej. Na 

potwierdzenie równoważności oferowanych materiałów i urządzeń należy załączyć 

do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne itp.) 

 

7) Przedmiot zamówienia według kodu CPV: 

 

Opis pozycji Kod CPV – słownik główny 

Pomoce dydaktyczne 39162100-6 

Zestawy do gier 37524900-6 
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Zestawy 39221122-8 

Zestawy pakietów oprogramowania 48422000-2 

 

  

4. Zamówienia częściowe. 

 

    Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

5. Zamówienia uzupełniające. 

 

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

6. Informacje o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz nie przewiduje 

zawarcia umowy ramowej. 

7. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin wykonania zamówienia: od listopad 2012 do luty 2013 roku. 

 
8.  Wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.  

 

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

10. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego. 
 

1. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane 

będą w PLN. 

2. Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 
 

11. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny 

Wykonawcy (ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 

reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby. 

4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(np. odpisu z właściwego rejestru, umowy spółki, zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 
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odpowiedniego dokumentu lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem 

kopię. 

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 

w formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej 

oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną oraz zaleca 

się format nie większy niż A4. 

9. Zaleca się, by całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie. 

10. Wszelkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisująca (podpisujące) ofertę zgodnie 

z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie 

wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 

działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, czyli włącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

12. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii (data, 

pieczątka firmowa i podpis Wykonawcy). Oświadczenia sporządzone na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie 

oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli 

do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 

podpisująca (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

Podpis wykonawcy winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne 

ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej (podpis złożony odręcznie lub na 

pieczęci określającej imię i nazwisko osoby upoważnionej). Pożądane przez 

Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 

stron wchodzących w skład oferty. 

 

11. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest obowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem składania 

ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnieni treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminie składania wniosku, o którym mowa w pkt. 14.1, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w punkcie 14.1 niniejszej SIWZ. 
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4. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 

Udzielające wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w 

ten sposób zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 

oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępnia SIWZ. 

6. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej 

procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami 

wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na 

której jest ona udostępniona. 

9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści 

SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O 

przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści tą 

informację na stronie internetowej. 

 

12. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Zespole Szkół Publicznych im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubskiem, ul. Jeziorna 3; 69-220 Ośno Lubuskie, 

sekretariat. W nieprzekraczalnym terminie: 

2.  

Do dnia 9 listopada 2012r Do godziny 13:00 

 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

4. Nazwa i adres Wykonawcy: 

5. Oferta w postępowaniu na wykonanie dostawy: pn. ” Dostawa zestawów 

materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby 

projektu pt. „Razem można więcej!”  
6. Nie otwierać przed dniem : 9 listopada 2012r.,przed godziną 13:00. 

 

13. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W 

przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr….”. 

3. Wycofanie złożonej oferty następujące poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. 
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Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 

14. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego :  Zespole Szkół Publicznych 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubskiem, ul. Jeziorna 3; 69-220 Ośno 

Lubuskie, sekretariat. W nieprzekraczalnym terminie: 

 

w dniu 9 listopada 2012r. o godzinie 13:15 

 

 

15. Tryb otwarcia ofert 

 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Koperty (paczki) oznakowane napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian – zmiany zostaną dołączone 

do oferty. 

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 

obecnym: 

1) Stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawieranych w formularzu oferty; 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania 

przetargowego. 

4. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 

Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 18.1 

i 18.3.2) i 3) niniejszej SIWZ. 

 

16. Zwrot oferty bez otwierania 

 

Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, o którym mowa w punkcie 15.1 niniejszej 

SIWZ, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

oraz zwróci ja po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

17. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenia 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust.2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywanej jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

18. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1) Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia oraz wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty.  

2) Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej 

skład elementów. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku – 

złote i grosze.  

3) Cena określona w ust. 1 i 2 będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową 

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4) Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia 

dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 

wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca 

powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 

 zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5) Umowa będzie rozliczana metodą ceny jednostkowej, zgodnie z przytoczonymi 

warunkami umowy. 

6) Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie dostawy odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

7) Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie zamówienia odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

8) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty,  

9) W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych 

przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę np. z zerową 

stawką VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do 

takiej ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 37 ust. 3a 

Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Powyższe wynika z konieczności 

ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu 

realizacji zamówienia. 

10) Zamawiający zbada złożone oferty, według kryterium: cena – waga 100%. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., każda następna otrzyma liczbę 

punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną wg wzoru: 

 

 Cena minimalna 

 __________________ X 100 

Cena =    Cena badana  

 

 

11) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo 

określone zostały w SIWZ tj. we wzorze umowy  w sprawie zamówienia. 

 

19. Kryteria oceny ofert 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego 

postępowania; 

2) Nie zostaną odrzucone. 
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2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium : cena – 

waga 100%. 

3. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą – ofertę z najniższą ceną. 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem, 

aukcji elektronicznej. 

 

20. Tryb oceny ofert 

 

1. W troku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 

z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 

jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w zakresie dopuszczalnym przez Ustawę – 

Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w 

treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców pełnomocnictw, dokumentów, 

oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

 

21. Wykluczenie Wykonawcy 

 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia 

stosowanie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy 

czym zgodnie z art. 24 ust.4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni 

z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

22.Odrzucenie oferty 

 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

23. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 

postępowaniu i którego oferta zawierać będzie najniższą ceną. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o : 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
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miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

przyznaną punktację ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

2) Wykonawcach, którzy oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta. 

4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści 

informacje,  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie 

przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia 

 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Umowa w sprawie 

zamówienia: 

1) Zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) Mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. – Kodeks 

Cywilny, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ; 

6) umowa podlega unieważnieniu: 

a) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ; 

b) zgodnie z zapisami art. 146 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zgodnie z art. 144 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 

1.) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT,  

2.) Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Odniesienia 

wywołujących potrzebę jego zmiany, 

3.) Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i lub Wykonawcy,  

4.) Zmiana Personelu Wykonawcy lub zamawiającego 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przez podpisaniem umowy o realizację 

niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy regulującej 

współprace tych wykonawców. 

5. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, 

dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy: 
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a) Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podopis pod 

umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu 

składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie); 

6. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych 

przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.  W umowie 

tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do 

zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 

umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w 

imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

8. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w SIWZ – Wzór 

Umowy w sprawie zamówienia. 

 

25. Unieważnienie postępowania 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 

sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia ( w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

- Złożyli oferty ( w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert), podając uzasadnieni faktyczne i prawne.  

 

26. Środki ochrony prawnej 

 

1.   Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w zgodzie z ustaw – 

Prawo Zamówień Publicznych Dział VI Środki ochrony prawnej, jeżeli ich 

interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy. 

2. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z 

ustawodawstwem, aktami prawnymi i przepisami polskimi, które mogą w 

jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć funkcjonowania i działalności w 

ramach niniejszego przetargu, a następnie Umowy. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są : 

a. Odwołanie (Ustawa dział VI, rozdział 2), 

b. Skarga do Sądu (Ustawa dział VI, rozdział 3), 

4. W niniejszym postępowaniu wnosi się odwołanie w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem faksu.  

 

    

27. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. 
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2. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanych oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa 

uważa się za wniesione z dniem, gdy dotarły one do zamawiającego w taki 

sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający pracuje od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00. Wykonawcy zwracają się 

do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: 

4. Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim, ul. 

Jeziorna 3; 69-220 Ośno Lubuskie 

5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

jest: Dorota Fortuniak Tel. 606712097 

 

28. Podwykonawstwo 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w 

Formularzu Oferty. 

 

29. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna – opis 

przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 3 Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ –SPECYFIKACJA TECZNICZNA 

 
 
 
 
 

 
 

Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych dla uczniów i uczennic niezbędnych do 

realizacji programów: 

1) Uczeń z Charakterem,  

2) Gimnazjalista z Klasą.  

 

Zestaw zawiera: karty pracy, kostki do gry do niezbędnych do ćwiczeń poszerzenia pola 

widzenia, ćwiczenia pamięci fotograficznej i zwiększenia jednostki informacyjnej, piłeczki 

do żonglowania (komplet=3piłeczki), wskaźniki (patyczki drewniane) do treningu 

czytania i gimnastyki oka, kółeczka na koncentrację oraz płytę z muzyką klasyczną.  

 

 

Pomoce dydaktyczne: 

1) zestaw laboratoryjny z odczynnikami zawiera m.in. perhydrol, azotan srebra, 

nadmanganian potasu, azotan, wodorotlenek sodu, błękit metylowy ,  

2) zestaw sprzętu laboratoryjnego, tj. lupy, trójnóg, palnik spirytusowy, chwytaki, 

probówki, 
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Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETRAGU OGRANICZONEGO 

 
 Pn. „Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy 

dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. „Razem można więcej  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 

 

1. Zamawiający 
Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubskiem 

ul. Jeziorna 3 

69-220 Ośno Lubuskie 

 
2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 
Lp Nazwa Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

   
 

3. Osoba uprawiona do kontaktów: 

 
Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  
 

4. Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam, że: 

 
1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami, 

3) Wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia bez podatku od 

towarów i usług wynosi………………………………………………………………………………….….[PLN] 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….[PLN] 

Należny podatek od towarów i usług stawka {….} %.............................[PLN] 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….[PLN] 

RAZEM: 

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:…………………………………………..[PLN] 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….[PLN] 

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa  

polskiego dotyczącymi stawek VAT. 

Cena za dostawę w zakresie zadania pn. „ Uczeń z charakterem ….. : ….cena netto 

(słownie:……………………………) cena brutto………………….(słownie:……………………………..) 

Cena za dostawę w zakresie zadania pn. „ Gimnazjalista z klasą …. ….. : ….cena 

netto (słownie:……………………………) cena 

brutto………………….(słownie:……………………………..) 

 

Cena podana w punkcie 4.3) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie 

arytmetycznej polegającej na poprawieniu błędów rachunkowych stanie się 

Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w Umowie. 
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4) Akceptujemy warunki terminu wykonania zamówienia, okresu płatności zawartych 

w materiałach przetargowych, 

5) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

6) Akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w SIWZ, 

7) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję 

(emy) się  zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją zabezpieczeniem należytego wykonania, w 

sposób i na zasadach opisanych w SIWZ. 

8) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]1 , 

9) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 

celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

10) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r, Nr 113, poz. 759 z póź.zm), żadne z 

informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 

być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2 : 

 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 
Strony w ofercie (wyrażoną cyfrą) 

od Do 

a)     

 

  

11) [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom]3 

 

Lp. Nazwa części zamówienia 

a)   

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, 

wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 
5. Podpis (y) : 

 
Lp. Nazwa (y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 
upoważnionych 
do podpisania 
niniejszej oferty 
w imieniu 
Wykonawcy 
(ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) 
upoważnionych 
do 
podpisywania 
niniejszej oferty 
w imieniu 
wykonawców 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy 
(ów)  

Miejscowość 
i data 

 

 

     

 

 

     

Uwaga: 

1. Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia wiersza 2 kolumny 3 w 

niniejszym Załączniku nr 1 do Oferty. 

2. Podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do Oferty stanowi 

integralną część Oferty i jest treścią Oferty. 
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1 
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 
Wzór umowy 
 

Umowa  
 

Zawarta zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych                                                                              
(t.j dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź.zm) w trybie przetargu ograniczonego art. 47 w/w ustawy 

 
zawarta w dniu …………………….  w Ośnie Lubskiem pomiędzy Zespołem Szkół Publicznych 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubskiem; z siedzibą przy ul. Jeziornej 3, 69-220 
Ośno Lubuskie 
NIP  
REGON  
Reprezentowanym przez: 
1)............................................................ 
2)............................................................ 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
 
a  
.................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez: 
1).................................................................... 
2).................................................................... 
będącego (niebędącego) zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT 
zwanym dalej „Wykonawcą” wyłonionym przez „Zamawiającego” w drodze przetargu               
ograniczonego została zawarta umowa  o następującej treści: 

 

§ 1 

 „Wykonawca” zobowiązuje się do dostarczenia „Zamawiającemu” pomocy dydaktycznych  

zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. „Wykonawca” zapewni dostarczenie materiałów dydaktycznych będących przedmiotem umowy, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą z dnia ………………….. transportem 

własnym w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed 

uszkodzeniem. 

2. Materiały które zostaną zastosowane w przedmiocie zamówienia „Wykonawca” udokumentuje 

aktualnymi: atestami, certyfikatami jakościowymi, innymi dokumentami potwierdzającymi jakość i 

bezpieczeństwo zastosowanego materiału. 
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§ 3 

1. „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonania dostawy w asortymencie wymienionym w załączniku 

1 do oferty w terminie do ……. 2013 roku. 

2. Za datę wykonania umowy uważa się datę dostarczenia i ostatniego wyrobu do siedziby 

„Zamawiającego”. 

§ 4 

1.  „Zamawiający” zobowiązuje się zapłacić cenę w kwocie brutto ……………. (słownie: 

...............................................................) za ilości określone w ofercie podanego w załączniku nr 1. 

2.Dostawa obowiązuje do siedziby „Zamawiającego” oraz obejmuje wszelkie koszty w tym , koszty 

transportu, opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

§ 5 

1. Rozliczenie należności nastąpi po dokonaniu przez „Zamawiającego” odbioru przedmiotu umowy 

na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia. 

2. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany przez „Zamawiającego” komisyjnie po całkowitym 

zrealizowaniu zamówienia. W przypadku istnienia usterek Zamawiający wskaże termin ich 

usunięcia. 

3. Należność będzie płatna przez „Zamawiającego” przelewem z jego konta :  

na rachunek „Wykonawcy” w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury przez „Wykonawcę” i 

potwierdzeniu dostaw/y przez „Zamawiającego”. Termin zapłaty uzależniony będzie od terminu 

przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą i Zleceniobiorca nie będzie 

wnosił roszczeń o wypłatę odsetek. 

§ 6 

1. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest …….. w Ośnie Lubskim. 

2. Z chwilą wydania przedmiotu umowy „Zamawiającemu”, przechodzi na niego ryzyko utraty lub 

uszkodzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia . 

3. Jeżeli uszkodzenie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpiło w czasie trwania transportu z 

przyczyn niewłaściwego opakowania lub niewłaściwych warunków transportu - odpowiedzialność 

za wynikłe szkody ponosi „Wykonawca”. 

4. „Wykonawca” zobowiązany jest do ubezpieczenia zamówienia od Odpowiedzialności Cywilnej na 

kwotę nie mniejszą niż wartość ofertowa. 

§ 7 

1. „Wykonawca” udziela „Zamawiającemu” rękojmi na dostarczenie przedmiotu zamówienia. 

2. „Wykonawca” posiada oświadczenie w zakresie praw autorskich. 

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej „Zamawiający” obowiązany jest zwrócić na koszt 

„Wykonawcy” dostarczone wyposażenie będące przedmiotem reklamacji w celu ich naprawy lub 
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wymiany na wolne od wad. Decyzja w sprawie wyboru sposobu załatwienia reklamacji należy do 

„Zamawiającego”. 

4. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy „Wykonawca” zobowiązuje się do ich 

bezpłatnego usunięcia w okresie rękojmi w terminie określonym przez strony. W sytuacji nie 

usunięcia wad  „Zamawiający” usunie je na koszt „Wykonawcy”.  

§ 8 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne: 

- w wysokości 10 % wartości umownej brutto, gdy „Zamawiający” odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada „Wykonawca”, 

- w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wykonania zadania, 

- w wysokości 3 % wartości umownej towaru brutto, w którym wykazano przy odbiorze zamówienia 

usterki - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wyznaczonego terminu do ich usunięcia. 

2. Zamawiający” może żądać zapłaty odszkodowania, w przypadku wszystkich  

kar umownych, w wysokości przenoszącej kwoty zastrzeżone w karach umownych. 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby „Zamawiającego”. 

§ 10 

1. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy   Kodeksu Cywilnego,  
Ustawy o zamówieniach publicznych. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 

§ 11 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1. Oferta, 

2. SIWZ. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej strony. 

 
 

 
 

         WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 


