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Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Mikołaja Kopernika
ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

„Dostawę materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu
pn.: BLIŻEJ GWIAZD”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika
ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 04 88, fax (015) 842 04 88, e-mail: sp7.stw@wp.pl
http://bip.zetorzeszow.eu/umstalowawola/

2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie s.i.w.z.:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:
http://bip.zetorzeszow.eu/umstalowawola/

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu
pn.: BLIŻEJ GWIAZD, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje następujących materiałów promocyjnych:
a) Zestawy dla dzieci (400 szt.):
− koszulka polo;
− czapka;
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− smycz;
− długopis;
− notatnik;
− segregator;
− pendrive;
− odblaski;
− peleryna przeciwdeszczowa;
b) Tablice informacyjne (2 szt.);
c) Naklejki promocyjne (2 000 szt.);
d) Ulotki promocyjne (1 500 szt.);
e) Plakaty reklamowe (40 sz.);
f) Gablota ekspozycyjna (1 szt.);
3) Wszystkie materiały promocyjne muszą być opracowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39.29.41.00-0 – artykuły informacyjne i promocyjne;
18.44.33.40-1 – czapeczki
18.33.00.00-2 – koszulki polo
30.19.21.21-5 – długopisy
22.85.10.00-0 – skoroszyty
30.23.46.00-4 – pamięć flash
18.22.00.00-7 – odzież przeciwdeszczowa
30.19.50.00-2 – tablice
5) W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 29.12.2009 r.,
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 ustawy p.z.p.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3) Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy p.z.p. oraz, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p - według wzoru z Załącznika nr 2.
4) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w § 5 ust.1 pkt 1 Wykonawca musi
obligatoryjnie złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141
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ustawy p.z.p. Zamawiający żąda:
5) pełnomocnictwa dla jednego z Wykonawców do reprezentowania w postępowaniu;
6) oświadczenia złożonego przez każdego z Wykonawców o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.;
7) w przypadku wyboru złożonej przez nich oferty umowy określającej w szczególności:
oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac
przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń między stronami.
Umowa musi być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym.
Oferta wspólna musi być podpisana przez Pełnomocnika, z którym także będzie prowadzona
wszelka korespondencja.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej
działalności, Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87,
poz. 605).
Zamawiający żąda wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza
przeznaczyć podwykonawcom.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania
ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią
oferty w sposób trwały.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według reguły
„spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

8. Informacja na tematów wadium:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:
1

Nazwa kryterium:
Cena

Waga:
100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 7 im Mikołaja Kopernika, ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola, w Sekretariacie, do dnia
01.12.2009 r. do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
15. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Małgorzata
Hołysz, tel. (015) 842 04 88.
16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23.11.2009 r.
Numer ogłoszenia: 218571-2009
Stalowa Wola, dnia 23.11.2009 r.

Dyrektor
Małgorzata Hołysz
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