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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
03-10-2018

Termin składania ofert
11-10-2018

Numer ogłoszenia
1140703

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 11 października 2018 r. do godz. 10:00
Oferta na zadanie pod nazwą:
Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: Mali Geniusze-rozwój
uczniów w Gminie Lubawka”, realizowanego przez Gminę Lubawka. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nie otwierać przed dniem 11 października 2018 r. godz. 10:00
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Lubawka adres: ul. Plac Wolności 1, 58-420
Lubawka

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartek Ryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
515472078, ryszkowski.bartek@lubawka.eu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Mali Geniusze-rozwój
uczniów
w Gminie Lubawka”, realizowanego przez Gminę Lubawka. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp , w trybie umieszczenia
zapytania w bazie konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
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ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. – punkt 6.5.2.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: kamiennogórski Miejscowość: Lubawka, Miejsce realizacji: Zespół
Szkół Publicznych w Lubawce, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka; Zespół Szkół Publicznych w
Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 14, 58-420 Chełmsko Śląskie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem jest dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Mali Geniuszerozwój uczniów
w Gminie Lubawka”, realizowanego przez Gminę Lubawka. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce realizacji: Zespół Szkół
Publicznych w Lubawce, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka; Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku
Śląskim, ul. Kolonia 14, 58-420 Chełmsko Śląskie.

Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w szkołach
prowadzonych przez Gminę Lubawka.
2.2. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny
tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania.
2.3. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego
używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi
pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego
działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie
dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim (w
przypadkach, gdy są załączone do asortymentu)
2.4. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać
normom europejskim i krajowym. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany
asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi oraz oznakowany znakiem CE.
2.5. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na
dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy
wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.
2.6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot
zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego Wykonawca odpowiada za dostarczony
asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe
szkody.
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2.7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez
wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
2.8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia
zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca
zobowiązuje się do ich pokrycia.
2.9. 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 załącznikach lub
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz
parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
2.10. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe,
prawidłowe, na własny koszt.
2.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe
wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2.12. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o
nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Podane w
opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i
uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
2.13. Gwarancja i rękojmia – wg zapisów producenta nie mniej niż 12 m-cy.

Kod CPV
39162100-6

Nazwa kodu CPV
Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
Pozostałe warunki wykonania zamówienia zawiera: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Harmonogram realizacji zamówienia
30 dni od dnia udzielenia zamówienia.

Załączniki
Zał. nr 3 - Projekt umowy
Zał. nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne Gmina Lubawka
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Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Cena przedmiotu zamówienia
4.1. Opis sposobu obliczenia ceny
4.1.1. Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kwoty
w Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru. Kwota wpisana w formularzu oferty powinna wynikać z
podliczenia kalkulacji cenowej.
4.1.2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, oraz powinna
obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.
4.1.3. Cena musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia
wynikające z zapytania, a w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
załącznik do zapytania oraz projektu umowy stanowiącego załącznik zapytania , oraz obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając świadczenia gwarancyjne.
4.1.4. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
4.1.5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi,
których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
4.1.6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku Vat należy do Wykonawcy.
Cena przedmiotu zamówienia 100%- 100 pkt
6.1.Cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku
do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
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GMINA LUBAWKA

Adres
pl. Wolności 1
58-420 Lubawka
dolnośląskie , kamiennogórski

Numer telefonu
757411588

Fax
757411262

NIP
6141001909

Tytuł projektu
Mali Geniusze- rozwój uczniów w Gminie Lubawka

Numer projektu
RPDS.10.02.04-02-0026/17-00
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