
 

Piotrków Trybunalski dn. 14.11.2012 

SPZ.271.11.3.2012 

DOSTAWĘ MEBLI SZKOLNYCH DO WYKORZYSTANIA PRZY REALIZACJI 
ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU 

DYDAKTYCZNEGO W 11 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE 
MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W RAMACH PROJEKTU: 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS I - 
III Z PIOTRKOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ 

INDYWIDUALIZACJĘ NAUCZANIA WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ 
EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWĘ MEBLI SZKOLNYCH DO 

WYKORZYSTANIA PRZY REALIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH 

INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU DYDAKTYCZNEGO W 11 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA 

TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W RAMACH PROJEKTU: PROGRAM 

WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS I - III Z PIOTRKOWSKICH SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ NAUCZANIA WSPÓŁFINANSOWANEGO 

PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W 

RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa mebli szkolnych do wykorzystania przy realizacji zajęć dodatkowych 



wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych 

uczniów klas I - III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Miejscem dostawy będą szkoły podstawowe z 

terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wymienione poniżej: - Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 17) w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Al. 3-go Maja 28/34, - 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Daniłowskiego 3, - Szkoła Podstawowa nr 

3 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wysoka 28/38, - Szkoła Podstawowa nr 10 w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 37, - Szkoła Podstawowa nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 

Belzacka 102/106, - Szkoła Podstawowa nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 11, - 

Szkoła Podstawowa nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 11. 2. Ilości 

oraz szczegółowy opis mebli szkolnych zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć meble w pogrupowanych pakietach wg załącznika nr 3 do SIWZ na 

wskazane adresy szkół. Transport, wniesienie oraz montaż mebli szkolnych realizowane będą na 

koszt i ryzyko wykonawcy. 4. Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i 

dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Muszą posiadać odpowiednie atesty, 

certyfikaty i świadectwa jakości oraz spełniać wszystkie wymogi norm określonych prawem. 5. 

Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot umowy gwarancji i rękojmi na okres min. 12 miesięcy 

od dnia odbioru dostawy.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia 

wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca: a) wykaże co najmniej dwa zamówienia (wykonane w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem 

przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawa mebli o wartości co najmniej 5.000,00 

PLN każda - wg załącznika nr 7. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych 

warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 

regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować 

będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie 

oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 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  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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



1. Formularz cen jednostkowych wypełniony według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia - wg załącznika nr 1. 2. Formularz ofertowy wypełniony według wzoru 

zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 2. 3. Oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg 

załącznika nr 4. 4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5. 5. Oświadczenie wykonawcy o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6. 6. Stosowne pełnomocnictwo(a) 

- w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w 

ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonych do 

SIWZ istotnych postanowieniach umowy. Zmiany postanowień zawartej umowy Postanowienia 

niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią 

następujące okoliczności: Wystąpi zmiana przepisów prawnych (w tym również zmiany stawki VAT) 

istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mająca wpływ na zakres lub termin wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.piotrkow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Piotrków 

Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

22.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 

Piotrków Tryb. 97-300 Punkt informacyjny. 

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: W RAMACH PROJEKTU: PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS 

EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS I - III Z PIOTRKOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ NAUCZANIA WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ 

EUROPEJSKĄ 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 

 

 


