
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2014.html

Linia: Dostawa asortymentu w ramach projektu pn.: M odernizacja 7

oddziałów przedszkolnych w gminie Linia_III

Numer ogłoszenia: 175803 - 2014; data zamieszczenia : 14.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Linia , ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

faks 58 676 85 69.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa asortymentu w ramach projektu pn.:

Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia_III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  CZĘŚĆ I - Wyposażenie - Artykuły

plastyczne - komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć w oddziałach przedszkolnych, która

obejmuje następujące jednostki: Szkoła Podstawowa w Linii Szkoła Podstawowa w Strzepczu Szkoła

Podstawowa w Niepoczołowicach Szkoła Podstawowa w Pobłociu Szkoła Podstawowa w Miłoszewie Szkoła

Podstawowa w Kętrzynie CZĘŚĆ II - Wyposażenie - Zabezpieczenia grzejników zabudową, która obejmuje

następujące jednostki: Szkoła Podstawowa w Linii Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach Szkoła Podstawowa

w Pobłociu Szkoła Podstawowa w Miłoszewie Szkoła Podstawowa w Kętrzynie CZĘŚĆ III - Wyposażenie -

Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, która obejmuje następujące

jednostki: Szkoła Podstawowa w Linii Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach Szkoła Podstawowa w Pobłociu

Szkoła Podstawowa w Kętrzynie Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić koszty dostawy i ewentualnego montażu

asortymentu (dotyczy części II) będącego przedmiotem zamówienia, wniesienie do oznaczonego przez

Zamawiającego pomieszczenia, do poszczególnych szkół podstawowych oznaczonych w poszczególnych

częściach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.20.00-1, 37.82.00.00-2, 30.19.00.00-7, 35.11.00.00-8,

35.11.13.00-8, 44.62.11.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.
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II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie przez uprawnione osoby formularz

oferty.

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
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przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany następujących istotnych warunków niniejszej umowy: 1) termin

wykonania przedmiotu umowy gdy w trakcie realizacji zadania wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy

pod warunkiem, że wynikają z przyczyn, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie

są przez niego zawinione; 2) W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany

z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na wersję o

parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku

zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia

zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż asortyment opisany w § 1

niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać

zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z oświadczeniem o wycofaniu z

produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jednoczesną propozycją zmian. 3) polepszenie

parametrów technicznych elementów dostawy; 4) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: a)

wystąpi konieczność zmiany w nazwie przedmiotu umowy, b) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian,

które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne

dla Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na

piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności oraz potwierdzenia tej sytuacji

przez obie strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2014.html

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Linia, ul.

Turystyczna 15, 84-223 Linia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.08.2014

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Projekt pn.: Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia, jest współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie

nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Wyposażenie - Artykuły plastyczne - komplet artykułów plastycznych potrzebnych do

realizacji zajęć w oddziałach przedszkolnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wyposażenie - Artykuły plastyczne -

komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć w oddziałach przedszkolnych, która obejmuje

następujące jednostki: Szkoła Podstawowa w Linii Szkoła Podstawowa w Strzepczu Szkoła Podstawowa w

Niepoczołowicach Szkoła Podstawowa w Pobłociu Szkoła Podstawowa w Miłoszewie Szkoła Podstawowa w

Kętrzynie Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.20.00-1, 37.82.00.00-2, 30.19.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Wyposażenie - Zabezpieczenia grzejników zabudową.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wyposażenie - Zabezpieczenia

grzejników zabudową, która obejmuje następujące jednostki: Szkoła Podstawowa w Linii Szkoła

Podstawowa w Niepoczołowicach Szkoła Podstawowa w Pobłociu Szkoła Podstawowa w Miłoszewie Szkoła

Podstawowa w Kętrzynie Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.62.11.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Wyposażenie - Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad

dziećmi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wyposażenie - Komplet wyposażenia

zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, która obejmuje następujące jednostki: Szkoła

Podstawowa w Linii Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach Szkoła Podstawowa w Pobłociu Szkoła

Podstawowa w Kętrzynie Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 35.11.00.00-8, 35.11.13.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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