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Ogłoszenie

Numer

2021-8720-47709

Id

47709

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.11.01.02-10-0154/18 - Szkoła równych szans

Tytuł

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz 
z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Pęczniewie wraz 
z filią w Brzegu w ramach projektu "Szkoła równych szans"

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych (tj. zamówień polegających na 
powtórzeniu podobnych dostaw).

Warunki zmiany umowy

1. Wzór umowy, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w 
następujących przypadkach:
1)�zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2)�zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a)�zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 
nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem 
należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o 
wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie 
terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas usunięcia skutków 
działania siły wyższej,
b) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Przewiduje 
się możliwość  przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas trwania wstrzymania realizacji umowy,
c) konieczności zmiany wskazanego w ofercie asortymentu (pomocy dydaktycznej) na inny, spełniający 
warunki określone w specyfikacji dostaw, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe 
dostarczenie asortymentu wskazanego w ofercie. 
3)�zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy.



Wygenerowano: 2021-05-12 12:43 Strona 2 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w…

4)�zmiany stawki podatku VAT

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z 
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.   
4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany 
przez obie strony.
5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  uzasadnienie faktyczne i prawne.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-05-12
1. ZAPYTANIE OFERTOWE
2. SPECYFIKACJA DOSTAW ZAŁ. NR 1
3. FORMULARZ OFEROWY ZAŁ. NR 2
4. WYKAZ PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH ZAŁ. NR 2.1
5. WZÓR UMOWY ZAŁ. NR 3
6. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE ZAŁ. NR 4

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-05-12

Data ostatniej zmiany

2021-05-12

Termin składania ofert

2021-05-21 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Pęczniew
Główna 10/12
99-235 Pęczniew
NIP: 8281359612
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Osoby do kontaktu

Marta Zasiadczyk
tel.: 436781519
e-mail: ug_peczniew@wp.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych -TIK

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla:
a)�Szkoły Podstawowej w Pęczniewie (adres: ul. Główna 15; 99-235 Pęczniew);
Zakresem dostawy objęta jest następująca grupa pomocy dydaktycznych:
- pomoce dydaktyczne – TIK – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej 
w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu;

Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia zawarty został w 
załączniku nr 1 – specyfikacji dostaw - do niniejszego zapytania.
Zamawiający informuje, że ilekroć we wskazanej powyżej dokumentacji wskazano nazwy 
zwyczajowe (nazwa producenta, znak towarowy, itp.), to służą one wyłącznie określeniu cech 
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funkcjonalnych, technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w 
ofercie produktu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie posiadał takie same 
lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla Zamawiającego 
parametry, które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności wykazane zostały w 
specyfikacji dostaw.
Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w załączniku nr 1 jest zobowiązany 
przedstawić wraz z ofertą wykaz oferowanych produktów równoważnych (załącznik nr 2.1 – wykaz 
produktów równoważnych). Wykaz musi zawierać numer pozycji z załącznika nr 1 do oraz nazwę 
produktu, którego dotyczy równoważność, nazwę oraz szczegółowy opis produktu równoważnego 
oraz informacje takie jak np.: numer katalogowy, producenta, nazwę handlową, z których w sposób 
niebudzący wątpliwości zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze 
parametry, niż określony przez zamawiającego. 
Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych produktów, 
przesądza o konieczności jej odrzucenia.
Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do 
stosowania w placówkach oświatowych.
Pomoce dydaktyczne należy dostarczyć na własny koszt, zapakowane dla placówki edukacyjnej.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanej placówki na własny koszt i na 
własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do 
pomieszczeń budynku danej placówki we wskazane miejsce w godzinach pracy placówki po 
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za 
powstałe w czasie transportu. 
Odbiór przedmiotu umowy będzie dokumentowany pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym. 
Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji zgodnie z warunkami 
producentów, liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia oraz wydania dokumentów 
gwarancyjnych, z zastrzeżeniem postanowień umowy § 6. 
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru 
przedmiotu dostawy. 
Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w 
języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, atesty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy dostarczonego 
asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu  ofertowym.  
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia  te  nie  powstały-

  z  winy  Zamawiającego  lub  
- nie  spełniają  wymagań Zamawiającego  określonych  w specyfikacji dostaw
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Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt V 
niniejszego zapytania uwzględnił koszty transportu, rozładunku i w razie konieczności podłączenia 
oraz pierwszego uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
30213100-6�Komputery przenośne
48190000-6�Pakiety oprogramowania edukacyjnego
39162100-6�Pomoce dydaktyczne

Okres gwarancji

zgodnie z gwarancją producenta

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

poddębicki

Gmina

Pęczniew

Miejscowość

Pęczniew

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-05-31

Koniec realizacji

2021-06-30

Opis
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Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy 
Termin zakończenia realizacji zamówienia – do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Terminem zakończenia dostaw jest dzień podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Dostaw.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis

Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium: Cena (C) obliczane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wg 
wzoru:
C = (Cmin/Cb) x 100 x 0,60
gdzie:
Cmin – cena najniższa, Cb - cena badana
Końcowy wynik działań matematycznych, w razie konieczności, będzie zaokrąglany do dwóch miejsc  po 
przecinku.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium: Termin dostawy (T)będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu podanego przez 
Wykonawcę w ofercie:
Termin dostawy 14 dni - 40 pkt.
Termin dostawy od 15 do 20 dni – 20 pkt.
Termin dostawy od 21 dni do 25 dni – 10 pkt.
Termin dostawy od 26 do 30 dni - 0pkt.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-05-12 - data opublikowania

-> 2021-05-21 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-05-31 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 
pomocy dydaktycznych dla:
a)�Szkoły Podstawowej w Pęczni...

-> 2021-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 
pomocy dydaktycznych dla:
a)�Szkoły Podstawowej w Pęczni... 


