
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:
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Sierpc: Doposażenie bazy dydaktycznej 2 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasto Sierpc - ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu 
dla sierpeckich dzieci z klas I-III
Numer ogłoszenia: 229733 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej 2 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc - ramach realizacji projektu 
Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

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

Doposażenie bazy dydaktycznej 2 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc 
- ramach realizacji projektu. Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci 
z klas I-III Zamówienie składa się z 2 części: 
1) Część I - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych 
2) Część II - Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego (komputerowo-multimedialnego) 
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla obydwu części zamówienia zostały określone w 
załącznikach do SIWZ: - Nr 1 dla części nr 1 zamówienia - Nr 2 dla części nr 2 zamówienia 
3. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia. 
I część - ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
1. Rodzaj oraz ilości pomocy i materiałów dydaktycznych wraz z wymaganymi minimalnymi 
parametrami zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ 
II część - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU 
1. Rodzaj oraz ilość sprzętu wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w 
załączniku nr 2 do SIWZ. 
4. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie bazy dydaktycznej Szkół Podstawowych na terenie 
Gminy Miasto Sierpc poprzez dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dydaktycznego, w 
ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich 
dzieci z klas I-III współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego - PO KL - 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 
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o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
5. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek materiałów 
dydaktycznych oraz sprzętu spełniających wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia - 
Załącznik nr 1 oraz nr 2 wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca. 
6. Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do 
stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać 
odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 
obowiązującym prawem. 
7. Materiały dydaktyczne zostaną dostarczone do każdej szkoły zgodnie z podziałem zawartym w 
załączniku nr 1 oraz 2 SIWZ. 
8. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Poszczególne pomoce dydaktyczne należy 
dostarczyć bezpośrednio do odpowiednich placówek oświatowych na terenie miasta Sierpca, tj: 
a) Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, 09-200 Sierpc ul. Płocka 38a, 09-200 Sierpc 
b) Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu, 09-200 Sierpc ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc 
9. Zamawiający wymaga aby wszystkie pomoce dydaktyczne oraz sprzęt dydaktyczny zostały 
przekazane do każdej szkoły w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Przekazanie nastąpi na 
podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela 
Wykonawcy oraz Zamawiającego. Podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół zdawczo-
odbiorczy stanowić będzie dla wykonawcy podstawę wystawienia faktury za zrealizowane dostawy 
pomocy dydaktycznych. 
10. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do szkół na własny koszt i na własne 
ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń 
budynków w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo obejrzenia oferowanych pomocy dydaktycznych pod kątem 
zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i posiadanymi certyfikatami. 
12. Proponowane produkty muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i 
spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i dopuszczone do obrotu 
handlowego. 
13. Przetarg realizowany jest w ramach projektu pt.: Indywidualizacja nauczania kluczem do 
sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Prowadzone zajęcia 
służą stworzeniu warunków równych szans edukacyjnych dzieciom, które ze względu na trudności 
o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym mają utrudniony lub 
niemożliwy dostęp do usług edukacyjnych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.21.31.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

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

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca musi wykazać, że wykonane dostawy, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu skradania ofert albo wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, dla części I zamówienia wykonali, a przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej jedno zamówienie, 
którego przedmiotem była dostawa materiałów dydaktycznych tożsamych lub 
zbliżonych z opisanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ, o wartości minimum 100 000 zł 
brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie

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; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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; 

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 treści zawartej umowy w następujących przypadkach, 



gdy: 
1) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w strukturze 
organizacyjnej Zamawiającego, 
3) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a 
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej zapisów przez strony. 
4) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty 
wynagrodzenia. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc w 
sekretariacie Zamawiającego (pokój 12).

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 nauczania kluczem do sukcesu dla 
sierpeckich dzieci z klas I-III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego..

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilości 
pomocy i materiałów dydaktycznych wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami 
zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego (komputerowo-
multimedialnego).

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilość 
sprzętu wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 2 do 
SIWZ..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 30.21.31.00-6.



• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

31 października 2013 r.
BURMISTRZ 

/-/
Marek Kośmider


