Dzierżoniów, 08.01.2019r.
znak sprawy: SZD/ZP/1/2019

OGŁOSZENIE O

ZAMÓWIENIU

I. Numer nadany przez Zamawiającego
SZD/ZP/1/2019
II. Nazwa i adres zamawiającego
Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36; 58-200 Dzierżoniów
III. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) o wartości powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy.
IV. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
http://www.stowarzyszeniezd.pl
V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych

1) Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych:
a) CZĘŚĆ I – Sprzęt elektroniczny;
b) CZĘŚĆ II – Pomoce dydaktyczne;
c) CZĘŚĆ III – Pomoce terapeutyczne i logopedyczne;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednio załącznik nr 3a, 3b, 3c do
niniejszej SIWZ.
3) Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,
nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny, funkcjonujący bez
żadnych zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne
certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (odpowiednie dla danego
przedmiotu zamówienia), które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem
protokołu odbioru. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu
i stosowania w krajach UE.
4) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancję, licencje, certyfikaty i atesty (odpowiednie dla
danej pozycji opisu przedmiotu zamówienia).
5) W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie
i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania
dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem.
W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego
oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego
dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego
oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych
certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności
do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i
oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną
przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. Wykonawca przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści zgodnie z załączonym
wzorem (załącznik nr 10).
6) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (także wniesiony do odpowiedniej pracowni)
przez Wykonawcę do szkoły, w której znajduje się pracownia i zainstalowany lub
zamontowany zgodnie z jego charakterem i właściwością. W związku z powyższym koszt
dostawy i montażu należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów.
Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.

7) Miejscem realizacji zamówienia są szkoły z powiatu dzierżoniowskiego (zgodnie
z załącznikiem nr 3a, 3b, 3c):
a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2, 58-200 Dzierżoniów;
b) II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Garncarska 1, 58-200
Dzierżoniów;
c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, ul. Szkolna 12, 58-116 Mościsko;
d) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie,
ul. Nowowiejska 64, 58-200 Dzierżoniów;
e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach, ul. Bielawska 58, 58-262 Ostroszowice;
f) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, ul. Bolesława Chrobrego 25,
58-230 Niemcza;
g) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna;
h) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie, ul. Kopernika 7,
58-200 Dzierżoniów;
i) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, ul. Szkolna 5,
58-260 Bielawa;
j) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 47;
k) Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Boh. Westerplatte
w Dzierżoniowie, os. Błękitne 25, 58-200 Dzierżoniów;
l) I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie, ul. marsz. Piłsudskiego
24, 58-200 Dzierżoniów;
m) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Ślężna 1A, 58-210 Łagiewniki;
n) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej, ul. Główna 50,
58-241 Piława Dolna;
o) Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, ul. Kościuszki 1,
58-240 Piława Górna.
Dostawy nastąpią w terminie uzgodnionym przez strony.
8) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancję. Zamawiający
wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji (dla sprzętu elektronicznego i mebli) od
dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że w opisie przedmiotu
zamówienia został wskazany inny termin gwarancji. Dla pomocy dydaktycznych jeżeli
Wykonawca nie określi okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela
24 miesięcznego okresu gwarancji, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych w których okres
gwarancji jest podany w opisie produktu.
9) Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
10) Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, udzielania zaliczek na
poczet wykonania zamówienia
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
c) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
a) Sprzęt elektroniczny:
- 30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały
- 30200000-1 Urządzenia komputerowe
- 30213100-6 Komputery przenośne
- 30213000-5 Komputery stacjonarne
- 32322000-6 Urządzenia multimedialne
- 38651000-3 Aparaty fotograficzne
- 38652100-1 Projektory
- 30232110-8 Drukarki laserowe
- 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
b) Pomoce dydaktyczne:

- 39162100-6 Pomoce dydaktyczne
- 39162000-5 Pomoce naukowe
- 48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego
- 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
- 37524100-8 Gry edukacyjne
- 39162200-7 Pomoce i artykuły szkolne
- 22111000-1 Podręczniki szkolne
- 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
c) Pomoce terapeutyczne i logopedyczne:
- 33121100- 5 - Elektroencefalografy
- 48180000- 3 - Pakiety oprogramowania medycznego
- 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny
12) Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania stawki VAT 0% na przedmiot
zamówienia dotyczący: zestaw komputerowy stacjonarny, drukarki.
13) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
VI. informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
VII. termin wykonania zamówienia

1) Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia do 28 dni od daty podpisania
umowy.
2) Terminem wykonania zamówienia jest data potwierdzenia zakończenia zadania
w protokole odbioru sprzętu z montażem.
3) Termin wykonania niniejszego zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert
i zostanie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
VIII. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika
to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej - jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali:
- w przypadku CZĘŚCI I zamówienia – co najmniej jedną dostawę urządzeń
multimedialnych/komputerów, której wartość była nie mniejsza niż 200.000,00 złotych brutto
w ramach jednego kontraktu (umowy),
- w przypadku CZĘŚCI II zamówienia – co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych,
której wartość każdej była nie mniejsza niż 100.000,00 złotych brutto w ramach jednego
kontraktu (umowy),
- w przypadku CZĘŚCI III zamówienia – co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych,
której wartość każdej była nie mniejsza niż 25.000,00 złotych brutto w ramach jednego
kontraktu (umowy).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ar. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
9) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
10) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
11) Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 4.

12) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
13) Na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym w załączniku nr 5a, 5b, 5c i 6a, 6b, 6c do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
o których mowa w rozdziale VI pkt. 1) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zmówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia o których mowa w rozdziale VI
pkt 1) niniejszej SIWZ.
4) 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 oświadczenia o których mowa
w rozdziale VI pkt. 1) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1) niniejszej SIWZ.
5) Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) Wykaz potwierdzający wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy w zakresie:
- w przypadku CZĘŚCI I (sprzęt elektroniczny), której wartość była nie mniejsza niż
200.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy). (Załącznik nr 9 do SIWZ);
- w przypadku CZĘŚCI II (pomoce dydaktyczne), której wartość była nie mniejsza niż
100.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy). (Załącznik nr 9 do SIWZ);
- w przypadku CZĘŚCI III (pomoce terapeutyczne i logopedyczne), której wartość była nie
mniejsza niż 25.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy). (Załącznik nr 9
do SIWZ);
b) Dowody potwierdzające (poświadczenia), że wykazane w Załączniku nr 9 do SIWZ dostawy
zostały wykonane należycie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub
ciągłych poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 m-ce przed
upływem terminu składania ofert (w ofercie wspólnej każdy z Wykonawców).

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS
potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem
terminu składania ofert (w ofercie wspólnej każdy z Wykonawców).
7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszej części (pkt. c i d), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.
8) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lit. c), d),
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.
9) Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik 8a, 8b, 8c do SIWZ – grupa
kapitałowa - będzie udostępniony do pobrania w dniu zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).
10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz.
1126).
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. pkt. 1) niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
X. Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Kryterium oceny ofert:

1) Cena – 60 %
2) Termin realizacji zamówienia – 30 %
3) Termin płatności – 10 %
XII. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki,
w jakich muszą one być sporządzone

1) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów nie później niż do
dnia 18.01.2019r. do godz. 10.00.
2) Oferta powinna być napisana w języku polskim.
XIII. Termin związania ofertą
30 dni

XIV. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XVI. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XVII. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
XVIII. Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa
w art. 91a- 91e ustawy Pzp.
2) Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza w przetargu nieograniczonym
zastosowanie tzw. procedury odwróconej.
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5) Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami.
6) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
7) Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
8) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
9) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych tylko w PLN.
10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust.
4 ustawy Pzp.
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
12) Zamawiający nie ma wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.
4 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP dnia 08.01.2019r.

Zamawiający
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
/…/ Dariusz Kucharski

