SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie
przekraczającej 209 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę pn.:
„Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do pracowni szkolnych
w ramach kierunku technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i
poligrafii cyfrowej”
Postępowanie oznaczone 2/ RPWM.02.04.01-28-0127/16 prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej w tekście
„ustawą Pzp”.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty wraz formularzem cenowym
3) Załącznik nr 3a - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
4) Załącznik nr 3b - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5) Załącznik nr 3c - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
6) Załącznik nr 4 - Wzór wykazu dostaw
7) Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
8) Załącznik nr 6 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy (projekt umowy)

Zatwierdzam
/-/ Andrzej Lewandowski
Dyrektor

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty
nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
str. 1
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ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-400 Reszel
telefon/fax: 887-540-040 oraz 89 7550040, e-mail: biuro@zsreszel.pl
Godziny pracy Zespołu Szkół M. Rataja w Reszlu
- poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00
ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), tj. 209 000 euro, zwanej dalej ustawą Pzp.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją wyposażenia w postaci nowego sprzętu i
oprogramowania do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik cyfrowych procesów
graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1
do SIWZ oraz wykazem zawartym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV): 39162000-5 Pomoce naukowe; 39162100-6 - pomoce dydaktyczne, 391621109 – sprzęt dydaktyczny; 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 30231300-0 – Monitory ekranowe,
30232100-5 – Drukarki i plotery,
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą,
wymaganiami SIWZ, zawartą umową.
4. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia 340 178,10 zł brutto
(słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt złoty 10/100).
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.
ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku.
b) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. dostawy wyposażenia o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złoty 00/100)
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
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3. Zamawiający informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa w ust. 2 wystąpi wyłącznie
w przypadku gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ,
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
3) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
4. Jeżeli zdolności podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, by Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności, o których mowa w ust. 2.
ROZDZIAŁ Va Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3a i 3b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5
pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa powyżej.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których
mowa w ust. 1 oddzielnie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
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5.

6.

7.

8.

- warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w ust. 1.
Zamawiający żąda, by Wykonawca, jeżeli zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu
stanowiącym załącznik 3b do SIWZ, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika - do oferty należy załączyć oryginał
udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 3c do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1)
wykazu dostaw, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia podmiotu na
zasoby którego powołuje się Wykonawca:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
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że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie
unieważnienia postępowania.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych
Wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, musi znajdować się
w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone łącznie przez wszystkich
Wykonawców (jeden dokument) lub oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu
Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu (pełnomocnictwa) zaleca się
wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać
ich pełnomocnika. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem Konsorcjum,
jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.
12. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Spółka
cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.
Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej
reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw,
nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy Pzp. Zakłada on, że członków konsorcjum
ubiegających się wspólnie o zamówienie, reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to
ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich. W przypadku spółki cywilnej art.
23 ust. 2 ustawy, nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich
wspólników. Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy
prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku
Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej
ich współpracę.
ROZDZIAŁ VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Postępowanie dotyczące niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie (na adres: Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu,
ul. Łukasińskiego 3, 11-400 Reszel, telefon/fax: 89 7550040, e-mail: biuro@zsreszel.pl
3. Dla oferty, oświadczeń i dokumentów oraz umowy przewidziano wyłącznie formę pisemną.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia, oraz informacje faksem
lub pocztą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej, zobowiązana jest do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub drogą
elektroniczną, dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję
w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od potwierdzenia faktu jej
otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń
Wykonawcy.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
1) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert,
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania,
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3) Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu
składania przez Wykonawcę wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ,
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego,
5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Wykonawca po pobraniu SIWZ ze strony
internetowej, nie sprawdził czy zamieszczono informację o dokonanej zmianie oraz treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami.
ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złoty
00/100).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 49 1160 2202 0 000 0000 9559 1870, prowadzony przez Bank Millennium SA
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014
r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, zaleca się aby Wykonawca dołączył do
oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu
należy wpisać: „Wadium – przetarg na dostawę wyposażenia do pracowni szkolnej ZS Reszel”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na
rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 muszą zachowywać ważność
przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą
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1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty, wzór stanowi załączniki nr 2 do
SIWZ,
2) wypełnione i podpisane oświadczenia, których wzór stanowią Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ,
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (jeśli dotyczy), którego wzór stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ,
4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
2. Na Formularzu oferty należy dokonać stosownych skreśleń.
3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej w języku
polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
4. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej poszczególne strony ponumerowane.
5. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wymogów redakcyjnych, o których mowa w ust. 4, nie będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Formularz oferty, oświadczenia oraz zobowiązania innych podmiotów, na których zdolnościach
polega Wykonawca należy złożyć w oryginale.
7. Dokument, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 7 pkt 1 oraz ust. 8 pkt 1-4 SIWZ mogą być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą
„za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
10. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, określające jego
zakres podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
13. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego podpisu zawierającego co najmniej oznaczenie firmy i siedziby.
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15. Jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
16. Strony oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom
postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty, odpowiednio ją oznaczając lub włożyć
do oddzielnej koperty. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich
samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty
pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie
powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl przywołanego powyżej przepisu:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający
jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez
Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia
jednocześnie wykaże, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie
tekstu lub liczby właściwej (przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej,
z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca
naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być podpisane przez osobę
podpisującą ofertę z podaniem daty dokonania poprawki lub zmiany – w przeciwnym razie nie będą
uwzględniane.
19. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
20. Ofertę należy zapakować w nieprzejrzystą kopertę opatrzoną adresem Wykonawcy oraz napisem:
Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-400 Reszel
z dopiskiem: „Oferta- przetarg na dostawę wyposażenia do pracowni szkolnej ZS Reszel”
- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 19.08.2017 r. do godz. 9:00
21. Powiadomienie o modyfikacji oferty przez Wykonawcę, winno być złożone w kopercie,
na zasadach określonych w ust. 20, z dodatkowym oznakowaniem koperty napisem –
MODYFIKACJA.
22. Koperta oznaczona napisem MODYFIKACJA będzie otwarta podczas otwarcia oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian
zostanie ona dołączona do oferty.
23. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty z ofertami wycofanymi nie będą
otwierane.
ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-400
Reszel sekretariacie szkoły (parter) w terminie do dnia 19.08.2017 do godz. 09:00 lub przesłać
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

pocztą (liczy się data wpływu do siedziby prowadzącego postępowanie) na adres: Zespołu Szkół
im. M. Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-400 Reszel
Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia, tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została
przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący
ich nienaruszalność.
Konsekwencje złożenia oferty opisanej niezgodnie z zapisami Rozdziału X ust. 20-21 SIWZ ponosi
Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie oferty.
Jeśli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej koperty przed terminem otwarcia ofert, to taka
oferta będzie pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego postępowania.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 19.08.2017 o godz. 09:10 w Zespole Szkół im. M. Rataja
w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-400 Reszel.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający przekaże: kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminów wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym jedną cenę za całość przedmiotu
zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Wymagane jest podanie ceny w złotych (liczbowo
i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności oraz pełny zakres działań stanowiący
przedmiot niniejszego zamówienia.
3. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie Formularza oferty zawierającego formularz cenowy,
stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi zawierać
należny podatek VAT.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę
stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje
odrzucenie oferty na odstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
6. W celu ustalenia - czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Zamawiający postąpi zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które
na podstawie odrębnych przepisów nie są obowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający
dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany jest doliczyć
do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy
na mocy odrębnych przepisów.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający do ceny oferty
najkorzystniejszej w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje Zamawiającego w uwagach w Formularzu ofertowym,
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stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego
dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) cena - 60 % waga kryterium,
2) gwarancja – 40 % waga kryterium.
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena
łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba
punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie
ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1) cena oferty
Ocenie zostanie poddana cena w zł brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia,
podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym
kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
cena brutto oferty minimalnej
C=
-------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej
2) gwarancja
Ocenie będzie podlegać́ liczba udzielonych miesięcy gwarancji na sprzęt opisany w załączniku nr 1 do
SIWZ. Zasady przyznawania punktów przedstawione są w poniżej tabeli.

3.
4.
5.
6.

Przedmiot zamówienia

Parametr oceniany

Sprzęt opisany w załączniku nr 1
do SIWZ

Liczba udzielonych miesięcy gwarancji

Zasady punktacji
36 – 47 miesięcy – 0 pkt
48 – 59 miesięcy – 20 pkt
60 miesięcy i więcej – 40 pkt

Oferty z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia z krótszym niż 36 miesiące zostaną̨
odrzucone
3) łączną liczbę punktów w wymienionych kryteriach Zamawiający obliczy wg następującego
wzoru:
P=C+G
gdzie:
P - łączna ilość przyznanych punktów,
C- punkty przyznane za kryterium cena
G - punkty przyznane za kryterium gwarancja.
Każdej ofercie zostanie przypisana ocena stanowiąca łączną liczbę punktów w wymienionych
kryteriach. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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7. Zamawiający odrzuci ofertę, według przesłanek określonych w art. 89 ustawy Pzp.
8. W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Zamawiający postąpi zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
ROZDZIAŁ XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z wymaganiami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych
w miejscu i terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w złożonej ofercie. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza przedmiot zamówienia określony
w SIWZ.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Nie dostarczenie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie konsekwencjami wobec
Wykonawcy określonymi w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie
podpisana umowa, zgodnie ze wzorem przesłanym przez wybranego Wykonawcę,
zaakceptowanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy ze Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zapisy z Istotnych dla stron postanowień, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
ROZDZIAŁ XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
2. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XVIII. Informacja o podwykonawstwie.
1. Wykonanie prac w podwykonawstwie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada
za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją wyposażenia do pracowni szkolnych
w ramach kierunku technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej
w zakresie następujących przedmiotów spełniających wymienione poniżej wymagania:
Pozycja

j.m.

Ilość

Pakiet
oprogramowania
biurowego

szt.

32

Oprogramowanie do
grafiki wektorowej i
bitmapowej
(rastrowej)

szt.

16

Oprogramowanie do
tworzenia publikacji

Szt.

Oprogramowanie do
edycji PDF

szt.

16

Szt.

2

Projektor
multimedialny

16

Opis

Pakiet zawiera co najmniej oprogramowanie w postaci Edytor tekstu,
Arkusz kalkulacyjny, Program do prezentacji multimedialnych,
Program do tworzenia baz danych, Program pocztowy, Program
służącym do tworzenia dokumentów, materiałów marketingowych,
pozwalającym na ich drukowanie (DTP). Pakiet umożliwia odczyt i
zapis formatów XML, pracę na platformie z 64-bitowym systemem
operacyjnym, posiada interfejs w języku polskim, umożliwia
przechowywanie plików w chmurze. Nowa licencja dożywotnia
(wieczysta) przypisana do każdego stanowiska. Pakiet oferowany w
najnowszej dostępnej na rynku wersji bez ograniczeń czasowych i
reklam.
Pakiet obsługujący co najmniej formaty svg, ps, eps, ai, jpg, tiff, bmp,
png, gif, posiada interfejs w języku polskim, możliwość manipulacji
tekstem, grafikami rastrowymi, grupowanie obiektów, praca z
warstwami. Program reaguje na nacisk, nachylenie i obracanie rysika
podczas używania pędzli i narzędzi Poprawka, Efekt i Gumka.
Obsługuje Znaki specjalne, symbole i glify oraz Osadzanie czcionek.
Umożliwia tworzenie kodów QR z tekstem, obrazkami i kolorami.
Umożliwia obsługę plików RAW. Umożliwia pracę na platformie z
64-bitowym systemem operacyjnym. Nowa licencja dożywotnia
(wieczysta) przypisana do każdego stanowiska. Pakiet oferowany w
najnowszej dostępnej na rynku wersji bez ograniczeń czasowych i
reklam. Dopuszcza się wersję pudełkową lub elektroniczną.
Oprogramowanie służący do projektowania, łamania, składania i
przygotowywania do druku materiałów poligraficznych, umożliwia
skład publikacji wielostronicowych, takich jak foldery, gazety czy
książki. Umożliwia stworzenie wizytówek, plakatów, bannerów.
-licencja elektroniczna w postaci subskrypcji na okres co najmniej 46
m-cy na każde urządzenie
-obsługa interfejsu w języku polskim.
Jednostka miary oznacza licencję na oddzielną stację roboczą.
Oprogramowanie zawiera zestaw narzędzi umożliwiający
konwertowanie, edytowanie i podpisywanie plików PDF, umożliwia
obsługę podpisów elektronicznych oraz eksport plików do wielu
formatów doc/docx, txt, rtf, ppt/pptx, jpeg, tiff, png, html. Interfejs w
języku polskim; możliwość edycji tekstu, wstawiania/usuwania
obiektów; praca na platformie Windows; brak znaku wodnego przy
zapisie. Umożliwia pracę na platformie z 64-bitowym systemem
operacyjnym. Program oferowany w najnowszej dostępnej na rynku
wersji bez ograniczeń czasowych i reklam. Dopuszcza się wersję
pudełkową lub elektroniczną.
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:
- Kontrast co najmniej 16000:1
- Jasność co najmniej 2700 lumen
- Żywotność lampy w trybie normalnym co najmniej 3500h
- moc lampy co najmniej 260 W
- Łączność WiFi
- Wbudowane głośniki
- Gwarancja co najmniej 36 m-cy

1

Postsriptowa sieciowa
drukarka laserowa

Szt.

4

Skaner płaski do
oryginałów
refleksyjnych i
transparentowych

Szt.

20

Oprogramowanie do
tworzenia animacji

szt.

16

Oprogramowanie do
tworzenie i
projektowania stron

szt.

16

Tablet graficzny piórkowy

Szt.

16

Aparat cyfrowy ze
statywem

Szt.
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- Obsługa menu w języku polskim
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:
-Umożliwia wydruk w kolorze
-Obsługuje język PCL5e, PCL6, PostScript, UFRII
-Automatyczny wydruk dwustronny
-Prędkość druku czerń co najmniej 33 str/min.
-Gwarancja co najmniej 36 m-cy
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:
-kodowanie koloru 48 bit
-rozdzielczość interpolowana nie więcej niż 9600 dpi
-rozdzielczość optyczna co najmniej 4800 dpi
-Gwarancja co najmniej 36 m-cy
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
Program pozwala projektować animacje interaktywne przy użyciu
narzędzi do rysowania oraz publikować m.in. na platformach
Flash/AIR, HTML5 Canvas, WebGL.
-licencja elektroniczna w postaci subskrypcji na okres co najmniej 46
m-cy na każde urządzenie
-obsługa interfejsu w języku polskim.
Jednostka miary oznacza licencję na oddzielną stację roboczą.
Program zawiera narzędzia usprawniające tworzenie projektów
internetowych oraz pozwala nad pracą zarówno stronami HTML 5,
HTML 4 i XHTML jak i aplikacjami tworzonymi w PHP, JavaScript,
VBScript, ASP. Zawiera edytor kodu z wieloma, różnorodnymi
schematami kolorowania, podpowiedziami i automatycznym
uzupełnianiem kodu, a także pomocą kontekstową (np. do funkcji
PHP czy znaczników HTML 5, HTML 4).
Program jest edytorem HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript.
Licencja bezterminowa. Praca na platformie Windows. Bezpłatne i
bezterminowe aktualizacje oprogramowania
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:
- interfejs USB
- poziomy nacisku rysika: 1024
- zawiera pióro
- obszar roboczy nie mniejszy niż 216x135 mm
- Rozdzielczość co najmniej 2540 dpi
- Gwarancja: co najmniej 36 m-cy
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry
- Typ: aparat lustrzany
- Rozdzielczość przetwornika co najmniej 24,2 mln punktów
- Rozmiar matrycy 23,5 x 15,6 mm
- Ogniskowa 18 – 105 mm
- Obiektyw w zestawie 18-105
- Dodatkowa karta pamięci min. 8 GB
- Akumulator
- Ładowarka
- Gwarancja: co najmniej 36 m-cy Statyw:
- regulowana wysokość: 60-165cm
- dołączony futerał
- głowica panoramiczna
◦
- panoramowanie 360
◦
- zakres pochyłu głowicy: 0-90
- 3 segmentowe nogi z gumowymi stopkami
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
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Dostęp do usług
hostingu

Szt.

16

Bindownica

Szt.

1

Laminator

Szt.

1

Urządzenie do
drukowania
wielkoformatowego
wraz z
oprogramowaniem

szt.

1

Proofer cyfrowy (z
jednostką drukującą)

szt.

1

Urządzenie do
krojenia druków Ploter

szt.

3

-pojemność konta min. 50 GB
-transfer danych bez limitu
-bazy danych min 25
-obsługa instalatora CMS
-obsługa poczty elektronicznej
-okres co najmniej 12 m-cy
Jednostkę miary rozumie się jako usługę, czyli dostęp dla 16
oddzielnych kont użytkowników.
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry
-rodzaj: grzebieniowa
-ilość dziurkowanych kartek na raz minimum 12
-ilość oprawianych kartek min. 350
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry
-obsługuje format A3
- obsługuje grubość folii 125 mic
- umożliwia automatyczne wyłączenie
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:
-zawiera co najmniej 10 kolorów
-pojemność wkładów z atramentem co najmniej 700ml
-obsługuje formaty papieru: A0, A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++,
A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36 " (91.4
cm), 44" (111,8 cm), 64" (162,6 cm)
-Gwarancja co najmniej 36 m-cy.
-Serwis na miejscu
-Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
-Dodatkowo do urządzenia dołączony pełnym komplet wszystkich
kolorów tuszy rekomendowanych przez producenta urządzenia.
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:
-urządzenia drukujące formaty B2, B3, B4, 17’’ (43,2 cm), 24’’ (61,0
cm), A4 , A3 , A3+ , A2 , A1
-dostępne kolory: biały, zielony, pomarańczowy, jasna magenta,
magenta, źółty, jasny cyjan, cyjan, czerń,
-Zużycie energii w tybie czuwania 1W
Gwarancja: co najmniej 36 m-cy
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry
- Rozdzielczość druku - kolor oraz czerń 2400 x 1200 dpi
- Obsługuje formaty nośników: A0
- obsługuje co najmniej języki drukowania: HP-GL/2, HP-RTL, PCL 3

- Gwarancja: co najmniej 36 m-cy
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
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Zestaw komputerowy

szt.

16

Opis:
Zestaw komputerowy fabrycznie nowy, nieużywany, Zestaw
wykorzystywany na cele edukacyjne.
Obudowa:
-umożliwia beznarzędziowe otwarcie, demontaż dysków twardych
(3,5” oraz 2,5”), napędu optycznego oraz kart rozszerzeń
- umożliwia montaż co najmniej 4 dysków
- posiada rączkę umożliwiająca łatwe przenoszenie.
- posiada wbudowany głośnik o mocy 1,5W
Procesor:
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000
punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na
stronie: www.cpubenchmark.net).
Pamięć operacyjna:
Co najmniej 8GB z możliwością rozszerzenia
Dyski:
Co najmniej 256GB SSD z zainstalowanym systemem operacyjnym,
zawierającym partycję umożliwiającą odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.
Dodatkowo komputer wyposażony w dwa dodatkowe dyski twarde
3,5” 1TB 7200RPM
Napęd optyczny:
Nagrywarka DVD +/-RW wyposażona w tackę z zaczepami
umożliwiającymi pracę w poziomie i pionie
Karta graficzna:
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu
dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki z możliwością
dynamicznego przydzielenia pamięci.
Karta graficzną osiągająca min. 5000 pkt w teście Videocard
Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net/)
Audio:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition.
Karta sieciowa:
10/100/1000 – złącze RJ45
Porty/złącza:
Wbudowane porty:
- 1 x VGA,
- 2 x DP,
- 4 x USB w tym: 2x USB 3.1 z przodu obudowy oraz 2 x USB 3.0 z
tyłu obudowy;
- port sieciowy RJ-45,
- 1 x port szeregowy RS-232
- porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu
obudowy
Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Klawiatura i mysz:
Klawiatura przewodowa w układzie US w kolorze zbliżonym do
koloru obudowy, długość przewodu min 180cm
Mysz przewodowa (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy,
długość przewodu min 180cm
Zasilacz:
Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 400W oraz
osiągający średnią efektywność na poziomie 92%.
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Do oferty zaleca się dołączyć certyfikat ze strony
https://plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
potwierdzający spełnianie w/w wymogu.
System operacyjny:
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych
aplikacji:
1) Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu
tablet lub monitorach dotykowych
2) Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z
wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika –
obsługa języka polskiego
3) Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do
wyboru – w tym polskim i angielskim
4) Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy
pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5) Wbudowane w system operacyjny minimum dwie
przeglądarki Internetowe
6) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji
(plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z
kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji
zasobów lokalnych,
7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w
języku polskim
8) Wbudowany system pomocy w języku polskim.
9) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób
niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
10) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu,
konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
11) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z
możliwością automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej.
12) Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.
13) Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu
początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
14) Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i
pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu
graficznego.
15) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola
do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
16) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi
aktualizacjami.
17) Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie
przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
18) Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń
na stacji roboczej.
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19) Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych
środowiskach
20) Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania
interpretera poleceń
21) Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania
interpretera poleceń
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z
serwisem.
Wsparcie techniczne producenta:
-Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i
informacji produktowej.
- możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji
fabrycznej zakupionego sprzętu
- możliwość weryfikacji na stronie producenta
posiadanej/wykupionej gwarancji
- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu
unikalnego numeru seryjnego
- Naprawy gwarancyjne urządzeń realizowane przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
MONITOR
- rozmiar ekranu 24” (610mm)
- kontrast co najmniej 2000000 :1
- optymalna rozdzielczość 1920x1080
- kąty widzenia : 170 (poziom)/160 (pion)
- proporcje ekranu 16:9
- jasność co najmniej 250 cd/m2
- dostępne rozdzielczości:
VGA: 640x350, 640x480, 720x400
SVGA: 800x600, 832x624
XGA: 1024x768, 1152x864
SXGA: 1280x1024
WXGA: 1366x768
WXGA+: 1440x900, 1600x900
WSXGA+: 1680x1050
Full HD: 1920x1080
- złącza: VGA, HDMI,
- menu ekranowe w języku polskim
Gwarancja na zestaw komputerowy co najmniej 36 m-cy w miejscu
użytkowania sprzętu. Zestaw fabrycznie nowe, nieużywany.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………….
nr faksu: ……………………..……………………
e-mail: ……………………..……………………..
NIP: ……………………….………………………
REGON: …………………………...………………
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………
Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………..………………..……................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

„Dostawa

wraz z instalacją wyposażenia do pracowni szkolnych
w ramach kierunku technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i
poligrafii cyfrowej”

oświadczam/y, że oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w SIWZ w:
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy za
cenę brutto:
……………………………………………………………………………………………………………

Słownie:
……………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z poniższym formularzem cenowym
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Formularz cenowy

UWAGA
Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Oferowany produkt przez wpisanie
producenta/modelu/symbolu oferowanego asortymentu. Brak w ofercie jednoznacznego
wskazania producenta i modelu oferowanego artykułu spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP jako oferta, której treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Lp.

Pozycja

j.m.

Ilość

1.

Pakiet oprogramowania
biurowego

szt.

32

2.

Oprogramowanie do
grafiki wektorowej i
bitmapowej (rastrowej)

szt.

16

3.

Oprogramowanie do
tworzenia publikacji

szt.

16

4.

Oprogramowanie do
edycji PDF

szt.

16

5.

Projektor multimedialny

szt.

2

6.

Postscriptowa sieciowa
drukarka laserowa

szt.

4

7.

Skaner płaski do
oryginałów refleksyjnych
i transparentowych

szt.

20

Oferowany produkt
(nazwa/producent/symbol)

Jednostkowa
cena brutto

Wartość
brutto

8

8.

Oprogramowanie do
tworzenia animacji

szt.

16

9.

Oprogramowanie do
tworzenie i projektowania
stron

szt.

16

10.

Tablet graficzny piórkowy

szt.

16

11.

Aparat cyfrowy ze
statywem

szt.

2

12. Dostęp do usług hostingu

szt.

16

13. Bindownica

szt.

1

14. Laminator

szt.

1

Urządzenie do
drukowania
15.
wielkoformatowego wraz
z oprogramowaniem

szt.

1

Proofer cyfrowy (z
jednostką drukującą)

szt.

1

16.

9

17.

Urządzenie do krojenia
druków - Ploter

szt.

3

Zestaw komputerowy:

Monitor:

18. Zestaw komputerowy

szt.

16

Zasilacz:

Okres gwarancji na sprzęt określony w Załączniku nr 1 do SIWZ oferujemy w wymiarze
…………………………… m-cy
Słownie: …………………………………………………………………………….. miesięcy
Ponadto oświadczamy, że:
1. przedmiot zamówienia zrealizujemy własnymi siłami** /z pomocą podwykonawców**,
którym powierzymy do wykonania:
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
2. jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
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Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
UWAGI:
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
………………………………………..................................................................................................
Ofertę niniejszą wraz z załącznikami i dokumentami składamy na …………….…… kolejno
ponumerowanych stronach

……..…..................., dnia …...........................
………………………………………..

**) niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3a do SIWZ
Zamawiający:
Zespół Szkół im. M. Rataja
w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3
11-400 Reszel
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z instalacją
wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik cyfrowych procesów
graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej” oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………….…….,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3b do SIWZ
Zamawiający:
Zespół Szkół im. M. Rataja
w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3
11-400 Reszel
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wraz z instalacją
wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik cyfrowych procesów
graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 –ustawy
Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………

…………...........…………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

1

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:

…………………………………………………………………….……………………………
…………….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

2

Załącznik nr 3c do SIWZ

Zamawiający:
Zespół Szkół im. M. Rataja
w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3,
11-400 Reszel
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA- art. 24 ust.1
pkt 23
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z instalacją
wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik cyfrowych procesów
graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej” oświadczam, co następuje
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

___________________________________________________________________________
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia

konkurencji

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

1

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór wykazu wykonanych dostaw

Lp.

Nazwa i adres
wykonawcy dostawy
(w tym podmiotów,
na zasoby których
powołuje się
Wykonawca)

Nazwa i adres
podmiotu, na
rzecz którego
dostawa została
wykonana

Przedmiot dostawy

Wartość
dostawy
w zł brutto

Data
wykonania dostawy
(dzień-miesiąc-rok)

Początek

Koniec

1

2

W celu potwierdzenia, że dostawy wskazane w tabeli były wykonane należycie załączam/y do
oferty następujące dowody:
1 ……………………………………………………….. – dowód do dostawy z poz. 1
powyższego wykazu
2 ………………………………………………………... – dowód do dostawy z poz. 2
powyższego wykazu
Miejscowość........................., dnia ........................
…………………………………………………….

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
a w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika
Wykonawców

3

Załącznik nr 5 do SIWZ
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
do oddania Wykonawcy do dyspozycji zdolności zawodowych
na potrzeby realizacji zamówienia
Oświadczam, że zobowiązuję się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do pracowni szkolnych
w ramach kierunku technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej” na
wskazanych poniżej warunkach:

Podmiot trzeci:
Wykonawca:
Zamawiający:
Sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
Charakter stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem:
Okres udziału innego podmiotu
wykonywaniu zamówienia:

przy

Czy oddanie do dyspozycji zdolności
zawodowych będzie oznaczało udział innego
podmiotu w realizacji dostawy?

Miejscowość ………………….., dnia …………………………

…. ….. ……………………………………….

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu trzeciego

1

UMOWA NR…

Załącznik nr 6 – Istotne dla stron
postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy
(projekt umowy)

zawarta w …………….., w dniu … … …. r. pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………….
dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez …………………….. – ……………….………, przy
kontrasygnacie ………………………….. – ………………………………,
a
firmą.................................................................... z siedzibą ………………………..
NIP: ………………………………….., REGON: …………………………………
zwaną dalej „Wykonawcę”, którego reprezentuje:
……………………….. – …………………………….
o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr …………………… realizowanego na
podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu … … …. r. wyboru oferty w
przetargu nieograniczonym.
§1. Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją nowego wyposażenia do
pracowni szkolnych w ramach kierunku technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i
poligrafii cyfrowej.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy o
parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Integralną częścią umowy jest oferta wraz z formularzem oferty Wykonawcy oraz Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
4. Miejsce dostawy: Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-400 Reszel
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności.
6. Przedmiot umowy jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
pt. „Technik cyfrowych procesów graficznych - nowy zawód szansą dla młodzieży”
RPWM.02.04.01-28-0127/16 realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
§2. Termin realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do ……………r.
§3. Cena i warunki płatności
1. Cena ryczałtowa, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty
wynosi:……………………… brutto (słownie: …………………………………...……….…) w
tym obowiązujący podatek VAT………………. (słownie: ……………………….……………..).
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2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym dostawy i
instalacji.
3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu
umowy, przyjętego jako kompletny, sprawny technicznie i bez wad.
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika płatność.
Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu
umowy o którym mowa w § 4 ust. 6.
6. Nazewnictwo zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu
zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz protokołem odbioru.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany
przez przedstawiciela Zamawiającego.
8. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w
sposób niezgodny z ust. 5 i 6.
§4. Dostawa i odbiór przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę.
2. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy użyciu
własnych środków transportu do siedziby Zamawiającego, ponosząc także koszt załadunku i
rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu.
3. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy
z przedstawicielem Zamawiającego.
4. Wraz z protokołem odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) Karty Gwarancyjne w formie pisemnej;
b) Instrukcję obsługi w języku polskim.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny
i pozbawiony wad w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.
7. Dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy oraz sprawny do pracy.
§5. Warunki rękojmi i gwarancji
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i
prawnych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić
Wykonawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia. Wystarczającą formą powiadomienia jest
przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia również w formie elektronicznej.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje przedstawiciel zamawiającego w formie
elektronicznej na adres e-mail: ………………………… lub pocztą tradycyjną na
adres………………………………..
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu dostawy lub jego wadliwości, Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na nowy wolny od
wad i uszkodzeń w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia reklamacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie
gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd.
6. Termin gwarancji na przedmiot umowy jest zgodny z udzielaną gwarancją producenta, a w
przypadku sprzętu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wynosi………………
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7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzić będzie podmiot/ty wskazane w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy
8. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres
poczty e-mail: …………………… lub pocztą tradycyjną na adres………………………………..
9. Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 7 dni roboczych,
liczonych od daty zgłoszenia.
10. W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad w terminie 14 dni
od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt
uszkodzony, jeżeli Zamawiający z takim wnioskiem wystąpi.
11. W uzasadnionych przypadkach w okresie gwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane poza
miejscem dostawy przedmiotu umowy bez poniesienia dodatkowych kosztów przez
Zamawiającego.

§6. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1;
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2
w wysokości 0,5% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego
dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy ustalonego w §2;
4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5%
ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wady.
2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma
prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych.
3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych wierzytelności z kwoty
określonej w § 3 ust. 1.
§7. Warunki odstąpienia od umowy
1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od umowy w
razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 7
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

§8. Inne postanowienia umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
sporządzane będą w formie aneksu do umowy.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której,
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana dotyczy wycofania danego produktu z produkcji.
3. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące wycofania danego
produktu z produkcji i wprowadzeniu zamiennika o tych samych lub lepszych właściwościach.
Warunkiem takiej zmiany jest konieczność przekazania Zamawiającemu oświadczenia producenta
o wycofaniu z produkcji danego produktu oraz oświadczenia o nazwie proponowanego produktu
zamiennika wraz z kartami charakterystyki i ceną jednostkową brutto.
§9. Postanowienia końcowe
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY
.……………………....

WYKONAWCA
.……………………....
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Załącznik nr do umowy nr…..
Okres gwarancji

Niniejszym w ramach przedmiotowej umowy ustala się okres gwarancji na poniższy sprzęt:
Lp.

Pozycja

1.

Projektor
multimedialny

2.

Postscriptowa
sieciowa drukarka
laserowa

3.

Skaner płaski do
oryginałów
refleksyjnych i
transparentowych

4.

Tablet graficzny piórkowy

5.

Aparat cyfrowy ze
statywem

6.

Bindownica

7.

Laminator

8.

Urządzenie do
drukowania
wielkoformatowego
wraz z
oprogramowaniem

Nazwa urządzenia/numer producenta

Liczba miesięcy udzielonej
gwarancji, liczonych od dnia
……………….
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9.

Proofer cyfrowy (z
jednostką
drukującą)

Urządzenie do
10. krojenia druków Ploter
Zestaw komputerowy:

Monitor:

11.

Zestaw
komputerowy

Zasilacz:
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