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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
Namysłów
46-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Kolat- Walkowicz
Tel.:  +48 774190359
E-mail: zamowienia@namyslow.eu 
Faks:  +48 774104841
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.namyslow.eu

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Domaszowice
ul. Główna 26
Domaszowice
46-146
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Morga
Tel.:  +48 774108250
E-mail: m.morga@domaszowice.pl 
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.domaszowice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
Pokój
46-034
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kuklok
Tel.:  +48 774693097
E-mail: e.kuklok@gminapokoj.pl 
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminapokoj.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Świerczów

mailto:zamowienia@namyslow.eu
www.namyslow.eu
mailto:m.morga@domaszowice.pl
www.domaszowice.pl
mailto:e.kuklok@gminapokoj.pl
www.gminapokoj.pl
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ul. Brzeska 48
Świerczów
46-112
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Gienieczko
Tel.:  +48 774196170
E-mail: usc@swierczow.pl 
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swierczow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Wilków
ul. Wrocławska 11
Wilków
46-113
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kin
Tel.:  +48 774195511
E-mail: unia@wilkow.pl 
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wilkow.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.namyslow.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
Namysłów
46-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Kolat - Walkowicz
Tel.:  +48 774190358
E-mail: zamowienia@namyslow.eu 
Faks:  +48 774104841
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.namyslow.eu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:usc@swierczow.pl
www.swierczow.pl
mailto:unia@wilkow.pl
www.wilkow.pl
www.bip.namyslow.eu
mailto:zamowienia@namyslow.eu
www.bip.namyslow.eu
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Doposażenie 15 szkół podstawowych w pięciu Gminach Powiatu Namysłowskiego w ramach projektu
partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”
Numer referencyjny: ZP.271.27.2017.AH

II.1.2) Główny kod CPV
32000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
39290000-1 Wyposażenie różne
39100000-3 Meble
Przedmiotem jest zakup i dostawa doposażenia 15 szkół podstawowych w pięciu Gminach Powiatu
Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu
Namysłowskiego” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany na terenie 5 gmin wchodzących w skład powiatu namysłowskiego. Biuro projektu
znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Namysłów – ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu multimedialnego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Namysłowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w
Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia
ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
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współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik Nr 3 do siwz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: RPOP.09.01.01-16-044/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy
00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia różnego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39290000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Namysłowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem jest dostawa wyposażenia różnego w ramach projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w
Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia
ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik Nr 3 do siwz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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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: RPOP.09.01.01-16-044/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa artykułów biurowych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Namysłowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem jest dostawa artykułów biurowych w ramach projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w
Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia
ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik Nr 3 do siwz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: RPOP.09.01.01-16-044/15
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 zł (słownie złotych: osiemset złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa mebli
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Namysłowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem jest dostawa mebli w ramach projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach
Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia
ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik Nr 3 do siwz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: RPOP.09.01.01-16-044/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100).

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą:
Część 1 – Sprzęt multimedialny na kwotę co najmniej 800.000,00 zł,
Część 2 – Różne wyposażenie szkolne na kwotę co najmniej 400.000,00 zł
Część 3 – Artykuły biurowe na kwotę co najmniej 50.000,00 zł,
Część 4 – Meble na kwotę co najmniej 10.000,00 zł.
Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody określające 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.
W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości dostaw, Zamawiający w celu dokonania oceny
spełnienia w/w warunku będzie brał pod uwagę tylko ilość dostaw wymaganych przez Zamawiającego.
Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie
niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)
z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona
oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia – nie spełnia”.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu,
o którym mowa w § 1, tj. w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy. Zakazuje się zmian postanowień
zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa w § 15
umowy.

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/05/2017
Czas lokalny: 10:00
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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: 04/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie - Wydział Zamówień Publicznych, budynek B, pokój
nr 26

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 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.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów o których mowa w pkt 6.7 siwz.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 6.7.2 a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.
2) w pkt 6.7.2 b) - d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.9 siwz, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz
stosuje się.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia , składa dokument o którym mowa w §7
ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt
6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 zdanie pierwsze
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. stosuje się.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2017


