
Biskupiec: Dostawa materiałów dydaktycznych do eksp erymentów 

szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na tere nie Gminy 

Biskupiec w podziale na cz ęści  

Numer ogłoszenia: 254606 - 2014; data zamieszczenia : 30.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Szkół i Przedszkoli , ul. Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec, woj. 

warmińsko-mazurskie, tel. 089 7154060, faks 089 7151247. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa materiałów dydaktycznych do 

eksperymentów szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec w 

podziale na części. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych, w celu przeprowadzenia 

dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, z 

zakresu matematyki i przyrody (szkoły podstawowe) oraz matematyki, fizyki, biologii, chemii i jęz. 

angielskiego (gimnazja), w zakresie zadań od 1 do 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.21.00-6, 33.69.63.00-8, 33.79.30.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 5. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust. 1 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust. 1 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust. 1 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust. 1 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust. 1 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży 

przedło żyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

• 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; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego Wykonawcę. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

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 dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/ 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod 

adresem:  http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 

ofert:  07.08.2014 godzina 11:30, miejsce: Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, al. Niepodległości 4 

A, 11-300 Biskupiec pokój nr 3, III piętro. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa materiałów dydaktycznych do Gimnazjum nr 1 w Biskupcu.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do 



przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III 

gimnazjów.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.21.00-6, 33.69.63.00-8, 33.79.30.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
 
CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

w Biskupcu- Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do 

przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III 

gimnazjów.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.21.00-6, 33.69.63.00-8, 33.79.30.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
 
CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Dostawa materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do 

przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III 

gimnazjów.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.21.00-6, 33.69.63.00-8, 33.79.30.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
 
CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Dostawa materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kobułtach oraz 

Szkoły Podstawowej w Czerwonce. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do 

przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III 

gimnazjów.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.21.00-6, 33.69.63.00-8, 33.79.30.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
 
CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Dostawa materiałów dydaktycznych do Gimnazjum w Kobułtach oraz 

Gimnazjum w Czerwonce. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do 

przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III 

gimnazjów.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.21.00-6, 33.69.63.00-8, 33.79.30.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 5. 



• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 


