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EURO NA:

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”

Kody CPV:

39 16 21 00-6 pomoce dydaktyczne
39 16 21 10-9 sprzęt dydaktyczny
30 21 31 00-6 komputer przenośny

Projekt ,,Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III” jest współfinansowany ze 
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I. Podstawy opracowania
1.Ustawa  prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  (Dz.U. 

z 2013 r.,  poz. 907) w dalszej części zwana „Upzp”.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 

wartości  zamówień  oraz  konkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 
1649). 

3.Ustawa Kodeks Cywilny. 
4.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego.

II.Nazwy (firmy) oraz adres zamawiającego.
Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
e-mail: info@sierpc.pl
tel.: +48 (24) 275-86-86
fax.: +48 (24) 275-86-33
godziny otwarcia: 

pon. 07:30 – 17:00
wt.- pt. 07:30 – 15:30

III. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty poniżej 200 000 euro.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1.  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 minimal-
nymi 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.
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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  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 

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



środowiskowym,  ekonomicznym,  geograficznym  i  zdrowotnym  mają  utrudniony  lub 
niemożliwy dostęp do usług edukacyjnych

V. Opis części  przedmiotu zamówienia,  jeżeli  zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

VI.  Informacja  o  przewidywanych  zamówieniach 
uzupełniających.

Zamawiający  przewiduje  możliwość  rozszerzenia  zakresu  zamówienia  podstawowego  o 
zamówienie  uzupełniające,  polegające  na  powtórzeniu  tego  samego  rodzaju  dostaw i  nie 
przekraczające 50% jego wartości.

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalnych  warunków,  jakim  muszą  odpowiadać  oferty 
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Informacja o umowie ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej.

X. Dynamiczny system zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów.

XI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XII. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia dla części I  i  II określa się do 21 dni od dnia podpisania 
umowy.

XIII.  Warunki  udziału  w postępowaniu oraz opis  sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie  zamówienia  mogą się ubiegać Wykonawcy,  którzy spełniają  następujące 
warunki:
1) posiadania  wiedzy  i  doświadczenia:   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 
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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;.– oświadczenie (załącznik nr 5);

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy 
nie  spełniają  warunków udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne,  o  których 
mowa w art. 24 Upzp.

3. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  wykonawców  o  udzielenie  niniejszego 
zamówienia,  warunki opisane w pkt. 1. ppkt 1), wykonawcy ci mogą spełniać łącznie, 
natomiast warunek opisany w pkt. 2. musi spełniać każdy z nich.

4. Komisja  Przetargowa  powołana  przez  Zamawiającego  oceni  spełnianie  warunków na 
podstawie złożonych ofert na zasadzie spełnia/nie spełnia.

XIV.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  jakie  mają 
dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 
art. 44 Upzp: Zał. Nr 4.

2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Upzp: wg wzo-
ru Zał. Nr 5.

3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2. pkt 5) oraz 
art. 26 ust. 2d Upzp; wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitało-
wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów  albo  informacji  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy  kapitałowej:  wg  wzoru 
Zał. Nr 6. 

4. wykaz dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania  warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu skrada-
nia ofert albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres pro-
wadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru Zał. Nr 7. oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykona-
ne w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo wykonane;

5. Wymagane dokumenty winny być przedstawione w oryginale lub w postaci kopii po-
twierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do repre-
zentowania Wykonawcy za wyjątkiem oświadczeń, które powinny być przedstawione 
w oryginale.

6. W przypadku złożenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budzącej wątpliwo-
ści, co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej ko-
pii.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
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8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić peł-
nomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postę-
powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz przedstawić sto-
sowne pełnomocnictwo.

XV.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się 
zamawiającego  z wykonawcami  oraz  przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, pytania do SIWZ i modyfikacje 
SIWZ.

1. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy 
przekazują  drogą  elektroniczną  (r.goszczycki@um.sierpc.pl)  lub  za  pomocą  faksu 
(+48 (24) 275-86-33), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2. Każda  ze  stron  korzystających  z  drogi  elektronicznej  lub  faksowej  może  zażądać 
niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wysłanej przez siebie korespondencji.

3. Niniejsza  SIWZ,  wraz  z  załącznikami,  zostaje  również  umieszczona  na stronie 
zamawiającego http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004.

4. Każdy  Wykonawca  ma  prawo  zwrócić  się  do Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Pytania  powinny  być  skierowane 
do Zamawiającego.  Odpowiedź  Zamawiającego  zostanie  niezwłocznie  udzielona 
Wykonawcy.  Kopie  odpowiedzi  Zamawiającego  zostaną  wysłane  wszystkim 
wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków,  z podaniem treści 
pytania,  bez  ujawnienia  jego źródła  oraz  zostaną  zamieszczone  na stronie  internetowej 
wymienionej w p. 3.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść specyfikacji 
z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na pytania Wykonawców. Dokonaną w ten sposób 
zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.

6. Zmiany w SIWZ wynikające zarówno z odpowiedzi na pytania Wykonawców jak i zmiany 
dokonane z inicjatywy Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców.

XVI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami.

Upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:
1) Edwin  Tomaszewski,  e-mail:  e.tomaszewski@sierpc.pl  –  w  zakresie  przedmiotu 

zamówienia
2) Radosław  Goszczycki,  e-mail:  r.goszczycki@um.sierpc.pl  –  w  zakresie  spraw 

formalnych

XVII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wadium

XVIII. Termin związania ofertą.
1. Składający ofertę  pozostaje  nią  związany do dnia podpisania  umowy z wybranym 

Wykonawcą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

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



3. 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 wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIX. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. W  przypadku  podpisania  oferty,  oświadczeń  lub  innych  dokumentów,  a także 

poświadczenia  za zgodność  z oryginałem  kopii  dokumentów,  przez  osobę  nie 
wymienioną  w dokumencie  rejestracyjnym lub we wniosku o dopuszczenie  do udziału 
w przetargu  ograniczonym,  do oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  dla  tej  osoby. 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii  poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem.

2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wg wzoru – Zał. Nr 3 do SIWZ 
lub ofertę na formularzu sporządzonym samodzielnie zawierającym wszystkie informacje 
potrzebne do oceny ofert oraz wypełniony Opis Przedmiotu Zamówienia na część I / II 
do SIWZ 

3. Formularz oferty powinien być podpisany przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i 
(pieczątka  imienna oraz oryginalny podpis lub podpisy).  Upoważnienie  do podpisania 
oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych 
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Podpisanie oferty i poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone 
w sposób  umożliwiający  identyfikację  podpisu  (np.  czytelny  podpis  lub  parafa  wraz 
z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

5. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  upoważnionego/ych  przedstawiciela/i  we 
wszystkich miejscach, w których dokonano korekt lub skreśleń.

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub 
komputerze.

7. Zaleca się, aby oferta była:
1) podpisana  na wszystkich  ponumerowanych  stronach  przez  upoważnionego/ych 

przedstawiciela/i,
2) złożona  w nieprzejrzystej  i zaklejonej  kopercie  lub  opakowaniu,  na którym  należy 

umieścić:
nazwę i adres Zamawiającego;
nazwę i adres Wykonawcy;
podać ilość stron stanowiących ofertę,

napis: 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”
NIE OTWIERAĆ
PRZED GODZ. 12.15 W DNIU 14 listopada 2013 r.”

3) połączona w sposób trwały (zszyta lub zbindowana) w sposób uniemożliwiający jej 
zdekompletowanie.

8. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę w jednym egzemplarzu.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z całością  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, której integralną część stanowią załączniki.
11. Formularz  oferty  wraz  zostanie  wypełniony  przez  Wykonawcę  ściśle  według 

postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian.
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12. Wykonawca bierze odpowiedzialność na siebie za konsekwencje powstałe w wyniku 
przygotowaniu oferty niezgodnie z niniejszą instrukcja, w szczególności  potraktowanie 
oferty  jak  zwykłej  przesyłki  i omyłkowe,  w związku  z niezaznaczeniem  że  zawiera 
ofertę,  z którą nie  można  zapoznać  się  przed  upływem terminu  otwarcia  ofert  (art.86 
Upzp),  otwarcie  przez  zamawiającego  jak  również  nie  dostarczenia  jej  w terminie 
i w miejscu określonym przez niniejszą SIWZ.

13. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  modyfikacje  i uzupełnienia  do złożonej 
oferty,  bądź  ją  wycofać  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  przed  terminem 
składania ofert pisemne powiadomienie od Wykonawcy. Wprowadzenie zmian, zamiana 
lub  wycofanie  oferty  musi  odbyć  się  na tych  samych  zasadach,  co  składanie  ofert. 
Opakowanie musi być odpowiednio oznakowane dopiskiem: ZMIANA.

14. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  które 
nie  mogą  być  udostępniane  osobom trzecim,  Wykonawca  winien  oznaczyć  klauzulą: 
„Dokument  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późń. zm.).

XX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Składanie  ofert  do  14  listopada 2013 r.  do  godz.  12:00 w  sekretariacie 

Zamawiającego (pokój 12), Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a.
2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  tym  samym  dniu  o  godz.  12:15 w  sali  konferencyjnej 

(pokój 14) w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyżej adresem.
3. Oferty  złożone  po  terminie  będą  zwrócone  bez  otwierania  po  upływie  terminu 

przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Ofertę  składaną  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  należy  przygotować  w 

sposób określony w ust.  XIX  oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu na adres: 
Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i 
warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Wyżej wymienione informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na formularzu ofertowym.
2) Cena ofertowa winna być wyliczona z dokładnością do 1 grosza.
3) Cena  oferty  musi  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  niezbędne  do  realizacji 

przedmiotu  zamówienia  wraz  z  materiałami,  robocizną,  pracą  sprzętu,  robotami 
towarzyszącymi,  świadczeniami i usługami, oraz pozostałe prace i czynności niezbędne 
do  osiągnięcia  wymaganych  parametrów  technicznych  przedmiotu  zamówienia 
i przekazania do użytkowania.

XXII. Zasady poprawiania omyłek.
Zamawiający poprawia w ofercie  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,  którego 
oferta została poprawiona zgodnie z poniższymi zasadami:
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1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 

dokonanych poprawek,
3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia,  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
4) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

XXIII.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się 
kierował przy wyborze  oferty,  wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1) Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium cena (z VAT): 100%
Oferty  oceniane  będą  punktowo.  Maksymalna  ilość  punktów,  jaką  może  osiągnąć  oferta 
wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
Kryterium cena: 
                                                cena najniższej oferty brutto
     Ilość punktów    =   ------------------------------------------------   ·   100 punktów

              cena badanej oferty brutto
2) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Upzp.
3) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą ilość punktów.

XXIV. Informacja na temat walut obcych.
Zamawiający nie  przewiduje  rozliczenia  między zamawiającym a wykonawcą  w walutach 
obcych.

XXV.  Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać 
dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w 
sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia, podając informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 Upzp.

2. Od wybranego Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał podpisania w swojej siedzibie 
umowy na realizację przedmiotu zamówienia o treści wg wzorów umowy załączonych do 
SIWZ – załącznik nr 8a i 8b..

XXVI.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy.

1. Zamawiający  nie  będzie  wymagał  od  Wykonawcy  wniesienia  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

XXVII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej 
przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania  o 
udzielenie zamówienia.
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Wykonawcom,  oraz  innym  osobom,  których  interes  prawny  w uzyskaniu  niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych 
ustawy. Środkami ochrony prawnej, o których mowa są:
1) odwołanie –   wyłącznie wobec czynności wymienionych w art. 180 ust. 1 p. 2) - 4)

a) wnosi  się  do Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w terminie  10  dni  od  dnia 
przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego 
wniesienia  – jeżeli  zostały przesłane w sposób określony w art.  27 ust.  2,  albo w 
terminie 5 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) wobec treści  ogłoszenia  o zamówieniu  w trybie  przetargu nieograniczonego,  także 
wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

c) wobec czynności innych niż określone w lit. a) i b) wnosi się 2 terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2) skarga do     sądu   - przysługuje Wykonawcy oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w art. 198a-198g Upzp.

XXVIII. Spis załączników do niniejszej SIWZ
załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia
załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia 
załącznik nr 3 –  formularz oferty,
załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(wzór),
załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór),
załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 

24.2, p.5), 26 ust. 2d (wzór),
załącznik nr 7 - oświadczenie: wykaz dostaw (wzór),
załącznik nr 8a i 8b - wzór umowy.
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Sierpc dnia ..….......... 2013 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy 
        (pieczęć firmowa)
województwo: …............................
NIP firmy: …...........................
REGON: …............................
tel. kontaktowy: …..........................
osoba do kontaktu: …......................................
nr fax. …..........................................

F O R M U L A R Z  O F E R T Y

 Gmina Miasto Sierpc
09-200 Sierpc
ul. Piastowska 11A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu  31.10.2013 r. numer ogłoszenia  229733 - 2013 w siedzibie 
Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej na:

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”

przedkładamy ofertę na poniższych zasadach:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

część I: 

za  kwotę  …................................zł  słownie  złotych 

….............................................................. plus ….............VAT ................................ zł słownie 

złotych: ........................................................................, co łącznie stanowi kwotę 

............................................... zł słownie złotych: .......................................................................

część II 

za  kwotę  …................................zł  słownie  złotych 

….............................................................. plus ….............VAT ................................ zł słownie 

złotych: ............................................................................., co łącznie stanowi kwotę 

…......................................... zł słownie złotych: .........................................................................

1. Zakres dostaw będących przedmiotem zamówienia będziemy wykonywać w terminie do 
21 dni od podpisania umowy
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2. Udzielamy gwarancji na dostawy na okres wskazany w opisach przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptujemy warunki płatności zawarte 
w projekcie umowy.

4. Informujemy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W  przypadku  wybrania  naszej  oferty  jako  najkorzystniejszej  zobowiązujemy  się  do 
podpisania umowy na akceptowanych przez nas warunkach, zawartych we wzorze umowy 
(załącznik nr 8a i 8b do SIWZ), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Załączniki do niniejszej oferty:

1) ............................................................................................................... strona ..........

2) ............................................................................................................... strona ..........

3) ............................................................................................................... strona ..........

4) ............................................................................................................... strona ..........

5) ............................................................................................................... strona ..........

6) ............................................................................................................... strona ..........

   ..................................................................................................................... strona ..........

   ..................................................................................................................... strona ..........

7. Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych zapisanych stron, ułożonych w 
kolejności określonej w SIWZ.

    ...........................….........................................
     podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych
    do występowania w imieniu Wykonawcy

    oraz pieczątka/ki imienna/e  
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Załącznik Nr 4
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Telefon, e-mail 
i faks

Stosownie  do treści  art.  44  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi. zmianami.)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

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”

.................................., dnia ....................
.......................................................

(podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)
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,

Załącznik Nr 5
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawca:

lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Telefon, e-mail i faks

OŚWIADCZAMY, ŻE:
nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z 
późniejszymi. zmianami.), to jest:

1) nie wyrządziliśmy szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 
zostaliśmy zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty 
kary umownej wynosiły nie mniej  niż 5% wartości  realizowanego zamówienia i zostały 
stwierdzone  orzeczeniem  sadu,  które  uprawomocniło  się  w  okresie  3  lat  przed 
wszczęciem niniejszego postępowania;

1a) zamawiający ogłaszający niniejsze postępowanie nie rozwiązał albo wypowiedział umowy 
w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  z  powodu  okoliczności,  za  które  ponosiliśmy  odpowiedzialność,  jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 
przed wszczęciem niniejszego postępowania,  a wartość niezrealizowanego zamówienia 
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji gdy 
po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sadu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidacje  majątku 
upadłego;

3) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;

4) nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom 
osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) nie  jesteśmy spółką  jawną  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa,

przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) nie  jesteśmy  spółką  partnerską,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa,

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



,

przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

7) nie  jesteśmy  spółką  komandytową  ani  spółką  komandytowo-akcyjną,  których 
komplementariusza  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących  prace  zarobkowa,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) nie  jesteśmy  osobą  prawną,  której  urzędującego  członka  organu  zarządzającego 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem 
o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  prace 
zarobkowa,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) nie jesteśmy podmiotem zbiorowym,  wobec którego sąd orzekł  zakaz ubiegania  się o 
zamówienia  na  podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za 
czyny zabronione pod groźbą kary;

10) nie  jesteśmy  osobą  fizyczną,  którą  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo,  o którym 
mowa w art.  9  lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania 
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  poz.  769)  –  przez  okres  1  roku  od  dnia 
uprawomocnienia się wyroku;

11) nie  jesteśmy  spółka  jawna,  spółką  partnerską,  spółką  komandytową,  spółką 
komandytowo-akcyjną  lub  osobą  prawną,  których  odpowiednio  wspólnika,  partnera, 
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 
15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

.................................., dnia ....................
.......................................................

(podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik Nr 6
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 

ust. 2 pkt 5), art. 26 ust. 2d Upzp

Wykonawca:
lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Telefon, e-mail i faks

Składamy informację o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej /
Przedstawiamy listę  podmiotów należących  do grupy kapitałowej,  której  jesteśmy 
członkiem:1 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczamy,  że istniejące między ww.  podmiotami powiązania nie 
prowadzą  do  zachwiania  uczciwej  konkurencji  pomiędzy  wykonawcami  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co wykazujemy poniżej:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 (domyślnie formularz przygotowano dla podmiotów nienależących do grup kapitałowych)

.................................., dnia ....................
.......................................................

(podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

1

 niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 7
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy 
      (pieczątka firmowa)

WYKAZ ZADAŃ O CHARAKTERZE
I WARTOŚCI, PODOBNYM DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, ZREALIZOWANYCH 
W OSTATNICH TRZECH LATACH

Lp. Zamawiający
 (nazwa i adres)

Rodzaj dostaw
(nazwa i adres)

Zakres wykonania

Termin 
realizacji 

Wartość robót 
brutto 

Dokument określający, 
że dostawy zostały 

wykonane w sposób 
należyty – str. oferty

        ...........................................................…....
              podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych

  do występowania w imieniu Wykonawcy
                          oraz pieczątka/ki imienna/e
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