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Znak sprawy: ZS.27.271.1/2013      Tuchów 02.05.2013 

 

  

Ogłoszenie o przetargu 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowie informuje że został ogłoszony przetarg na zadanie: 

 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Każdy 
uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” 

realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiającego          

 Numer ogłoszenia: 175706 - 2013; data zamieszczenia: 02.05.2013 

zostało umieszczone wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na tablicy ogłoszeń, 
stronie internetowej  

Nazwa  i adres zamawiającego  
 
Zespół Szkół w Tuchowie 

ul. Jana Pawła II 6 

33- 170 Tuchów 

Tel/faks : 14 6525 220, 14 6525561 
adres poczty elektronicznej e- mail : zs.tuchow@interia.pl  
 
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami:   

Józef  Wzorek – Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowie 

Agnieszka Bąk- Dyrektor  GAO Tuchów 

 

 
Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu 
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1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
− Biuletyn Zamówień Publicznych 
− strona internetowa Zamawiającego  
− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
− BIP Gminy Tuchów 

 

 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia są: Programy multimedialne 

Szczegółowy opis oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są w 
Załączniku nr 1 do SIWZ.. 

 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Każdy 
uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” 
realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
Numer ogłoszenia: 175706 - 2013; data zamieszczenia: 02.05.2013 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Tuchowie , ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów, 
woj. małopolskie, tel. 014 6525220, faks 014 6525220. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: zs.tuchow.pl, tuchow.pl BIP Gminy 
Tuchów 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy 
dydaktycznych na potrzeby projektu - Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój 
dzieci w gminie Tuchów - realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są: Programy multimedialne Szczegółowy opis oraz parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 1 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
21.06.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
wiedzę i doświadczenie.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 
wymagane jest złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 SIWZ 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
wiedzę i doświadczenie.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 
wymagane jest złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
wiedzę i doświadczenie.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 
wymagane jest złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
wiedzę i doświadczenie.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 
wymagane jest złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
wiedzę i doświadczenie.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 
wymagane jest złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: zs.tuchow.pl ,tuchow.pl BIP Gminy Tuchów 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkół w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 33-170 Tuchów Sekretariat. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 13.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 33-
170 Tuchów Sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z 
trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program 
wspomagający diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych na poziomie 
szkoły podstawowej.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rozwijających 
zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. 
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• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Programy 
uzupełniające zajęcia programowe w szkole podstawowej. Rozwijające 
zainteresowania uczniów. Szczegóły załącznik nr 1 do SIWZ .. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


