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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
Tel.:  +48 338757920
E-mail: modernizacja@powiatsuski.pl 
Faks:  +48 338741552
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.powiatsuski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej-II
Numer referencyjny: WE.272.5.2017

II.1.2) Główny kod CPV
30213300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Wyposażenie komputerowe, fotograficzne, oprogramowanie i wyposażenie meblowe
1 Zestaw komputerowy (monitor, jednostka centralna, mysz, klawiatura)
2 System Windows 10 lub równoważny
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3 Pakiet programów biurowych (Office edu pełna wersja, dla 20 stanowisk) lub równoważny
4 Projektor
5 Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka)
6 Ploter tnący
7 Program do obróbki graficznej Photoshop CS6 PO lub równoważny
8 Corel-wersja edukacyjna- wielostanowiskowa lub równoważny
9 Kolor checker lub równoważny
10 Szafa
11 Szafa z witryną
12 Biurko dla nauczyciela
13 Stół
14 Krzesło
15 Krzesło dla nauczyciela
16 Kamera cyfrowa GoPro Hero 4 Black Edition lub równoważna
17 Aparaty fotograficzne CANON EOS 1100 lub równoważne
18 Obiektyw 16-40mm
19 Obiektyw 70-200
20 Lampa reporterska Reporter 400 lub równoważna
21 Wyzwalacze lamp
22 Głośniki
Pozostałe szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sucha Beskidzka (34-205), Powiat Suski, Gmina Sucha Beskidzka

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyposażenie komputerowe zgodnie ze specyfikacją.
Zestaw komputerowy (monitor, jednostka centralna, mysz, klawiatura) 20,00
System Windows 10 lub równoważny 20,00
Pakiet programów biurowych (Office edu pełna wersja, dla 20 stanowisk) lub równoważny 1,00
Projektor 1,00
Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka) 1,00
Ploter tnący 1,00
Program do obróbki graficznej Photoshop CS6 PO lub równoważny 11,00
Corel-wersja edukacyjna- wielostanowiskowa lub równoważny 1,00
Kolor checker lub równoważny 2,00
Szafa 3,00
Szafa z witryną 2,00
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Biurko dla nauczyciela 1,00
Stół 15,00
Krzesło 1,00
Krzesło dla nauczyciela 1,00
Kamera cyfrowa GoPro Hero 4 Black Edition lub równoważna 1,00
Aparaty fotograficzne CANON EOS 1100 lub równoważne 3,00
Obiektyw 16-40mm 1,00
Obiektyw 70-200 1,00
Lampa reporterska Reporter 400 lub równoważna 1,00
Wyzwalacze lamp 1,00
Głośniki 4,00
Pozostałe zapisy w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.10.02.02-12-0238/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10 Oś
PriorytetowaWiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2
Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Nazwa projektu: Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku
pracy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni w/w warunek jeżeli wykaże, że
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej
niż 50.000,00 zł brutto obejmujące dostawę wyposażenia komputerowego, fotograficznego lub podobnego,
obejmującego swoim zakresem wyposażenie urządzenia komputerowe lub urządzenia fotograficzne. W
przypadku podmiotów działających wspólnie zdolność techniczna lub zawodowa nie podlega sumowaniu

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami siwz i załączników do siwz
przewidywane zmiany umowy określono w załaczniku do siwz- projekt umowy
Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. 4 niniejszej SIWZ w którym zawarte jest również oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj.
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Zamawiający udostępnia edytowalny wzór JEDZ –
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
Należy wnieść wadium w kwocie 1.000 zł - pozostałe szczegóły w SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 103-205147

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2017
Czas lokalny: 10:00

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:205147-2017:TEXT:PL:HTML
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.08.2017 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 34-200
Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, Dziennik Podawczy/ Sekretariat. Oferty można składać od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.00- 15.00.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, a nie data jej wysłania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Planowany termin publikacji kolejnych ogłoszeń III kwartał 2017 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:
Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu określonych w SIWZ w którym zawarte jest również oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania
Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,
tj.Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Zamawiający udostępnia edytowalny wzór JEDZ –
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa JEDZ dotyczące
podwykonawców.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia. Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania.
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej,do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni, wskazanych poniżej dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego
w SIWZ – zamawiający żąda od wykonawcy: wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną
przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego):

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2017


