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OGŁOSZENIE O ZA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 

 

Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na dostawie materiałów 

dydaktycznych i biurowych w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla 

szkół Gminy Kawęczyn 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, woj. 

wielkopolskie, tel. 063 2885910, faks 063 2885940. 

 

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaweczyn.pl 

    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: http://bip.kaweczyn.pl 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę 

polegającą na dostawie materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projektu Nasze dzieci 

- nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn. 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych - zajęć 

wyrównawczych i zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci uzdolnionych oraz zajęć w 

Programie osobistej asysty dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu Nasze dzieci - 

nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn w 6 szkołach na terenie Gminy 

Kawęczyn: a.W Szkole Podstawowej w Kawęczynie b.W Szkole Podstawowej w Kowalach 

Pańskich c.W Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych d.W Szkole Podstawowej w 

Skarżynie e.W Gimnazjum w Kawęczynie f.W Gimnazjum w Kowalach Pańskich Przedmiotem 

zamówienia są także materiały biurowe związane z obsługą administracyjną projektu. Rodzaj i 

liczbę materiałów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu. 
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7. 

 

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

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

        Charakter zamówienia nie wymaga szczególnych uprawnień 

 

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

        Zamawiający nie ustala warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia 

 

    III.3.3) Potencjał techniczny 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

        Zamawiający nie ustala warunków w zakresie potencjału technicznego 

 

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

        Zamawiający nie stawia warunku posiadania szczególnych zasobów kadrowych 

 

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

        Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 

minimum 20 000 zł 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
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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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

        informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

    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 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; 

        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 
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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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

        zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

10 -11 ustawy - wystawione 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; 

 

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 dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://bip.kaweczyn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędzie Gminy w 

Kawęczynie pokój nr 1 sekretariat Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn. 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
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04.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Gminy w Kawęczynie pokój nr 1 sekretariat 

Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn. 

 

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: Projekt Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn 

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w 

jakości usług edukacyjnych POKL nr. 09.01.02-30-109/11.. 

 

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 


