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Kawęczyn: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych w Gminie Kawęczyn. 

 
 

Numer ogłoszenia: 89051 – 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  

 

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. 
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn. 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest:  
Część 1) DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ i toalet do potrzeb dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz toalet dla personelu w tym:  zakup i montaż umywalek, nakładek 
zmniejszających obwód ustępu, podestów do toalet, półek łazienkowych na kubeczki, 
pogrzewaczy wody, suszarek do rąk, podajników na mydło i podajników na ręczniki 
papierowe luster, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku Nr 1 do For. Ofertowego tj.  
Formularz cenowy i załączniku Nr 3 Opis techniczny elementów dostawy. (traktowane 
jako 1 zadanie). 

Część 2) WYPOSAŻENIE i doposażenie pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz 
personel, w: stoły, krzesła, biurka, regały, szafki z pólkami i szufladami, szafki 
tematyczne, biblioteczki, zakup i montaż rolet okiennych, wyposażenie zapewniające 
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz zabezpieczenia grzejników, wyposażenie 
wypoczynkowe, meble szatniowe i gospodarcze, artykuły plastyczne, pomoce 
dydaktyczne, zabawki, sztuczce, naczynia kuchenne, sprzęt AGD i gastronomiczny do 
kuchni, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku Nr 1 do For. Ofertowego tj.  
Formularz cenowy i załączniku Nr 3 Opis techniczny elementów dostawy. (traktowane 
jako 2 zadanie). 

Część 3) SPRZET MULTIMEDIALNY sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z 
oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne, tablice interaktywne i inny sprzęt 
multimedialny szczegółowo określony w  załączniku Nr 1 do For. Ofertowego tj.  
Formularz cenowy i załączniku Nr 3 Opis techniczny elementów dostawy. (traktowane 
jako 3 zadanie). 

Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie 
nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). 
W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego czy sprzętu AGD oraz 
programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. 
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Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wskazane w opisach znaki towarowe, 
patenty, pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Nazwy własne producentów 
materiałów i urządzeń podane w Zał. Nr 3 Opis Techniczny należy rozumieć jako 
preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Dopuszcza 
się rozwiązania równoważne tzn. wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. 
o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. W 
przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 

     a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie 
          powstały z winy Zamawiającego lub 

 b)   nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub 
      c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, 
funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, 
prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w 
tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, 
jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie realizacji umowy 
możliwa będzie zamiana produktu na inny. 
 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 30236000-2, 48190000-6, 
32322000-6, 32000000-3, 32300000-6, 35111300-8, 37500000-3, 37520000-9, 39161000-8, 
39220000-0, 39314000-6, 39720000-5.  

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : Zakończenie: 

31.07.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM 
• Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga 

wniesienia wadium.  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w 
oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie wg. metody spełnia-nie spełnia.  

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

o Wykonawca musi załączyć wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie wykaz głównych dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal dostaw z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały 
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wykonane oraz z udokumentowaniem, że te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli z wykazu wynikać 
będzie, że Wykonawca wykonał /wykonuje co najmniej dwie dostawy zgodnych z 
przedmiotem zamówienia z udokumentowaniem, że dostawy z wykazu zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w 
oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia-nie 
spełnia. 

 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w 
oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia-nie 
spełnia.  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna powyższy warunek 
za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi stosowny wykaz. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień 
składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. 
metody spełnia-nie spełnia.  

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w 
oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie wg. metody spełnia-nie spełnia. 

 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: 

• wykaz dostaw wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie wykaz głównych dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal dostaw z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy 
zostały wykonane oraz z udokumentowaniem, że te dostawy 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;  
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• 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;  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy z załącznikami (Zał. nr 1 do SWIZ);  
- pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;  
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy. 

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: www.bip.kaweczyn.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Kawęczynie pok. nr 11. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  05.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-
704 Kawęczyn Sekretariat pok. nr 1. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
 
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 
 
ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA : DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostosowanie 
pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz toalet dla personelu w 
tym:  zakup i montaż umywalek, nakładek zmniejszających obwód ustępu, podestów do toalet, 
półek łazienkowych na kubeczki, pogrzewaczy wody, suszarek do rąk, podajników na mydło i 
podajników na ręczniki papierowe luster, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku Nr 1 do 
For. Ofertowego tj.  Formularz cenowy i załączniku Nr 3 Opis techniczny elementów dostawy. 
(traktowane jako 1 zadanie). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39161000-8 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.07.2014 r.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA : WYPOSAŻENIE 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie i 
doposażenie pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel, w: stoły, krzesła, biurka, 
regały, szafki z pólkami i szufladami, szafki tematyczne, biblioteczki, zakup i montaż rolet 
okiennych, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz 
zabezpieczenia grzejników, wyposażenie wypoczynkowe, meble szatniowe i gospodarcze, 
artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, sztuczce, naczynia kuchenne, sprzęt AGD 
i gastronomiczny do kuchni, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku Nr 1 do For. 
Ofertowego tj.  Formularz cenowy i załączniku Nr 3 Opis techniczny elementów dostawy. 

(traktowane jako 2 zadanie). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 35111300-8, 37500000-3, 37520000-9, 
39161000-8, 39220000-0, 39314000-6, 39720000-5. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.07.2014 r. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA : SPRZĘT MULTIMEDIALNY  
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt 

multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne, tablice 
interaktywne i inny sprzęt multimedialny szczegółowo określony w  załączniku Nr 1 do 
For. Ofertowego tj.  Formularz cenowy i załączniku Nr 3 Opis techniczny elementów 
dostawy. (traktowane jako 3 zadanie). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2, 48190000 -6, 32322000-6, 32000000-3,   
32300000-6. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.07.2014 r. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
 

                                                                                              Wójt Gminy Kawęczyn 
                                                                                                    /-/ Jan Nowak 


