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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA DOSTAWY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

NA 

       Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół podstawowych,  
    dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu :  
  „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”. 

  

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  

poniżej 200 000 euro  

 
 

 

 
 

ZATWIERDZAM 
 
 

...………………………. 
 

 
Ostróda, dnia  24 stycznia  2012  r. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 -------------------------------------------- 

Strona 2 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostróda 
REGON:   510743255 
NIP:     741-20-90-157 
Miejscowość                14-100 Ostróda 
Adres:    ul. Jana III Sobieskiego 1  
Strona internetowa:  www.bip.gminaostroda.pl 
Godziny urzędowania: 7.30-15.30 
Tel./fax.:    89 676 07 80/ 89 676 07 90 
 
 

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
 

Urząd Gminy Ostróda 
ul. Jana III Sobieskiego 1 

14-100 Ostróda 
 

znak postępowania: IGK.271.2.2012 
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Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 

  zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr   26564 z  dnia 27 .01. 2012 

 strona internetowa Zamawiającego – www. bip.gminaostroda.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1.   Przedmiot Zamówienia 

      Przedmiotem zamówienia  jest dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych  

       do    prowadzenia    zajęć      dodatkowych  w  ramach projektu –„ Indywidualizacja  

       procesu nauczania w Gminie  Ostróda”, współfinansowanego z Europejskiego  

      Funduszu Społecznego w programie   Operacyjnym  Kapitał Ludzki  

     (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) wraz z wszelkimi kosztami, jakie  

     poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a szczególności   

     z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia  

     transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar. 

      

    Zakres i miejsce dostawy obejmuje następujące grupy: 

I. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Brzydowie, 

II. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Lipowie, 

III. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie, 

http://www.pansa.pl/
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IV. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Tyrowie, 

V. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Samborowie, 

VI. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach, 

VII. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Szyldaku, 

VIII. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Wygodzie, 

IX. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Zwierzewie. 

Szczegółowy wykaz pomocy stanowi zał. Nr 1 do SIWZ  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pomocy  o równoważnych parametrach do 

wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana  przez niego dostawa spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego.  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że spowodowane jest to specyfiką zamówienia. Podstawa prawna: 

art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

 

CPV  39.16.21.00-6 – pomoce dydaktyczne, 30.19.00.00-7 różny sprzęt i artykuły biurowe 

2.Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym. 

Jednocześnie Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia 

podwykonawcom.  

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie  do 28.02.2012  

 

 

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

   oceny spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  
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1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

                       c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

                      do wykonania zamówienia,   

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej, . 

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 

określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) 

winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(składających ofertę wspólną). 

 

 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 

 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków 

określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do 

SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być 

złożone wspólnie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie 

składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
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3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 

w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie.  

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

 

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) 

SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : 

        a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione 

               nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 

wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 

2 lit. b SIWZ). 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a 

także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach 

innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także 

określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty 

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na 

maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 
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na język polski.  

10.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817). 

 

  Do oferty należy dołączyć wypełniony w zakresie przeznaczonym dla Wykonawcy  
 załącznik nr 1(szczegółowy   opis  przedmiotu zamówienia) 

 

 

 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy 

żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby 

uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 
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 faksem (nr 89 676 07 90)  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu  – każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, ) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. 

We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu,  

3) znak postępowania – IGK.271.2.2012 

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją także 

odebrać w siedzibie Zamawiającego  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój 312, II 

Piętro, w godzinach urzędowania Zamawiającego. 

 

 

 

Rozdział 8.  Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

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 wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

http://www.bip.gminaostroda.pl/
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Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym. 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych  dla 9 szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu  ,,Indywidualizacja 

procesu nauczania w Gminie Ostróda 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

6.02.2012 r. godz. 10.30 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 

ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 

osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 

(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

 

 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 

umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
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2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach 

do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 

stanowi Załącznik Nr 4  do SIWZ). 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 

 

 

Rozdział 10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , pokój nr 

202 (I piętro, sekretariat), w terminie do dnia   6 lutego 2012 godz. 10.00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 

Ostróda , pok. 301 dnia  6 lutego   2012  godz. 10.30  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 

ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10.30  
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków 

gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Rozdział 11.  Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena ofertowa musi być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT naliczonym 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia 11.03.2004r. o 

podatku od towarów i usług - t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i pozostaje 

niezmienna w ciągu okresu ważności umowy. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę 

musi uwzględniać wszystkie ewentualne upusty i koszty związane z realizacją dostawy. 

2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. Podana cena ofertowa brutto stanowić będzie wartość umowy. 

3. Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób (zgodnie z tabelą formularz 

ofertowy  załącznik nr 5) 

a) podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

b) podać kwotę podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

c) cenę netto dodać do kwoty podatku VAT, 

d) podać cenę brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie 

oferty.  

5. Błędne obliczenie przez wykonawcę kwoty podatku VAT, zamawiający potraktuje jako błąd 

w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert (zgodnie z art.87, ust.1 ustawy Pzp) 

8. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 Pzp.  

 

 

Rozdział 12.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 

 

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 

 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

 

Rozdział 13.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 

określony w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie.  
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Rozdział 14.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający  nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

Rozdział 15. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ.  

 

Rozdział 16.  Inne informacje 

 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

2) udzielania zamówień uzupełniających, 

3) zawarcia umowy ramowej, 

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

 

 

Rozdział 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.   

 

 

 

 

 

 

Rozdział 18.  Załączniki do SIWZ 

 

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   
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Załącznik Nr 2  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 3  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 4 Formularz oferty 

Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU      

OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 
 
 
 
 

Wykonawca/Wykonawcy……….. 

 

Oświadczenie 2 

 

   Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół 

podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu:  

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”. 

  

    

 , oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia. 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

 
 
 

 

                                                           
2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich 
imieniu. 
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Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

   ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP  
 
 
 
 

Wykonawca/wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 3 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół 

podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu:  

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”. 

 

  
 oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.). 

 

 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 

 

 

 

 

                                                           
3 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 
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Załącznik Nr 4   WZÓR OFERTY  
 
 
 

 
 
 
 

    

  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia:   

   ,,Dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół podstawowych,  dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu:  „Indywidualizacja procesu 

nauczania w Gminie Ostróda”. 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu i potwierdza to złożeniem wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów.  

2. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową : 

 

a b c 

Cena ofertowa netto Kwota podatku VAT .....% Cena ofertowa brutto 

……………………………………...... 

(słownie 

złotych:…………………………….………

………………………………...………………

………….......................................................

.....................) 

……………………………………...... 

(słownie 

złotych:…………………………….………

………………………………...………………

………….......................................................

.....................) 

……………………………………...... 

(słownie 

złotych:…………………………….………

………………………………...………………

………….......................................................

.....................) 

 

3. Cena ofertowa brutto określona w ust. 2, pkt. c, uwzględnia wszystkie koszty  związane z 

realizacją dostawy i jest niezmienna w trakcie realizacji umowy,  

4. Zamówienie zostanie zrealizowane  do 28.02.2012r.  

5. Zamówienie zamierzamy wykonać siłami własnymi/powierzyć podwykonawcom w 

następującym zakresie:* 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



 

 

 

 

 

 -------------------------------------------- 

Strona 19 

L.p. Zakres zamówienia 

powierzony do wykonania 

Kwota  netto Podatek vat Kwota brutto 

     

     

 

6. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. kontaktowy……………………………………………………………………………………………………… 

7. Deklaruje okres związania niniejszą ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania 

ofert. 

8. Posiada  NIP— ....................................................... , REGON ........................................................... 

9. Po przeanalizowaniu warunków realizacji zamówienia nie wnosi uwag. 

10. Złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11. Akceptuje treść umowy zgodnie z: załącznikiem nr 5 do siwz. 

12. Zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy 

na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

 

 

                                                           ……………………………………………….. 

       ( podpis i imienna pieczątka wykonawcy) 

POUCZENIE: 

(*) – NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

MIEJSCA WYKROPKOWANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ.  

Właściwy sposób reprezentowania podmiotu gospodarczego (tzn. kto jest uprawomocniony do 
reprezentowania podmiotu gospodarczego) jest określony w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną 
odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego 
(Dz.U. NR 88/1997 poz.553 z późniejszymi zmianami). 

 

Podpis osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 



 

 

 

 

 

 -------------------------------------------- 

Strona 20 

Załącznik nr 5  do SIWZ  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA NR : …………………………….. 

 

Zawarta w dniu …………….. w …………………… 

pomiędzy: 

 

Gminą Ostróda, z siedzibą 

Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

 REGON  510743255, NIP 741-20-90-157, 

Reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy Ostróda- Gustawa Marka Brzezina  

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Andrychowskiej 

Zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

……………………………………………………………. REGON …….., NIP …….., 

Reprezentowanym/ą  przez: 

1. ………………………………….., 

Zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa o następującej treści:        

                     

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy   jest dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych        do    

prowadzenia    zajęć      dodatkowych  w  ramach projektu –„ Indywidualizacja        procesu 

nauczania w Gminie  Ostróda”, współfinansowanego z Europejskiego       Funduszu Społecznego 

w programie   Operacyjnym  Kapitał Ludzki   (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej       

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie9.1.2   

Wyrównywanie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym     dostępie do edukacji   

oraz zmniejszenie różnic w jakości  usług edukacyjnych) wraz z wszelkimi kosztami, jakie    

poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a szczególności       z 
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kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia   transportu 

przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar. 

    

 2.    Zakres i miejsce dostawy obejmuje następujące grupy: 

1. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Brzydowie, 

2. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Lipowie, 

3. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie, 

4. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Tyrowie, 

5. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Samborowie, 

6. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach, 

7. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Szyldaku, 

8. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Wygodzie, 

9. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Zwierzewie. 

 

- zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

(sporządzonym na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia). 

3. przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt i we własnym 

zakresie do poszczególnych jednostek oświatowych określonych w ust.2  

 

 

§ 2 

 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI UZNANIA UMOWY ZA 

ZREALIZOWANĄ 

 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostawy przedmiotu  umowy w  terminie do 

28.02.2012. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do poszczególnych jednostek oświatowych, o 

których mowa w  paragrafie 1 ust.2  w zapakowanych pakietach i pozostawiony 

każdorazowo we wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego pomieszczeniach w 

siedzibie jednostki oświatowej. 

3. Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uważa się za 

dokonany jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 

4. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta , 

instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp sporządzone w języku polskim.  
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5. Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie, że dostarczony przedmiot umowy 

jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny i gotowy do użycia. 

6. jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu w części dotkniętej tymi wadami, 

usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w 

protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze 

wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 14 dni.  

7. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i/lub usterek, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy stanowiącego podstawę do wypłaty 

wynagrodzenia. 

 

 

§ 3 

 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonaną dostawę przedmiotu umowy wynosi: 

a) netto ……………………………………………  zł. 

 (słownie złotych………………………………………………………………………………..………...), 

b) podatek VAT  ……………………………… zł 

 (słownie złotych:…………………………………………………………………………………………..) 

c)  brutto ……………………………………………zł 

 (słownie złotych:………………………………..………………………………………………………), w tym 

płatność: 

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, 

określone w ust.1, pkt. c), w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej 

faktury (z zastrzeżeniem ust.3), na konto w niej wskazane, po uprzednim: 

bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY  

3. Data wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ nie może być wcześniejsza niż data 

uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy za zrealizowaną (zgodnie z warunkami 

określonymi w §2, ust.2-7  niniejszej umowy). 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy. 
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§ 4 

 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

 

1. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO planowanym terminie dostawy. 

Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w jednostkach oświatowych  

zamawiającego  

miejsce dostawy obejmuje następujące grupy: 

I             Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Brzydowie, 

II .          Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Lipowie, 

III.         Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie, 

 IV          Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Tyrowie, 

V.           Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Samborowie, 

VI           Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach, 

VII          Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Szyldaku, 

VIII         Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Wygodzie, 

IX            Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Zwierzewie 

 

Dopuszcza się zawiadomienie w formie faksu na numer 89 676 07 90. 

 

§ 6 

  KARY UMOWNE 

 

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy, ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY kary umownej w wysokości 0,3% 

wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie przewyższającej jednak 20% 

wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, pkt. c) umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po 

stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną 

w wysokości 20% wartości brutto umowy. 

3. W przypadku opóźnienia zapłaty za dostawę WYKONAWCA może żądać od 

ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych. 
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4. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa do dochodzenia od wykonawcy przez 

zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w 

kodeksie cywilnym za poniesioną szkodę. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tym okolicznościach.  

2. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji 

niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez sąd właściwy dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: odpowiednie przepisy  

kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych . 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy . 

5. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po 

jednym egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i dla WYKONAWCY.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 


