Ogłoszenie nr 320250 - 2016 z dnia 2016-10-10 r.
Jankowice: Zakup dla niżej wymiennych szkół: 1. Szkoła Podstawowa w Jankowicach 2.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach 4.
Gimnazjum w Jankowicach 5. Gimnazjum w Świerklanach w ramach projektu „Edukacje
bez barier” nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.11.01.04-24-004E/15 w ramach
Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego: część 2 – pomocy dydaktycznych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Edukacja bez barier” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 304339-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 305906-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świerklany, krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul. ul.
Świerklańska 54, 44264 Jankowice, państwo , woj. śląskie, tel. 324 327 500, faks 324 327 509, email
Adres strony internetowej (URL): www.swierklany.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających
indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie
zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z
zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
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Zakup dla niżej wymiennych szkół: 1. Szkoła Podstawowa w Jankowicach 2. Szkoła Podstawowa nr 1
w Świerklanach 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach 4. Gimnazjum w Jankowicach 5.
Gimnazjum w Świerklanach w ramach projektu „Edukacje bez barier” nr wniosku o dofinansowanie
WND-RPSL.11.01.04-24-004E/15 w ramach Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: część 2 – pomocy dydaktycznych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RIZ.271.8.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup dla niżej wymiennych szkół: 1. Szkoła Podstawowa w
Jankowicach 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach
4. Gimnazjum w Jankowicach 5. Gimnazjum w Świerklanach w ramach projektu „Edukacje bez barier”
nr wniosku o dofinansowanie WNDRPSL. 11.01.04-24-004E/15 w ramach Poddziałania 11.1.4
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
część 2 – pomocy dydaktycznych, tj.: 1. Szkoła Podstawowa w Jankowicach: pomoce edukacyjno –
terapeutyczne (logopedia, dysleksja, grafomotyryka, terapia zachowania, zajęcia wyrównawcze i
kompensacyjne, terapeutyczny program komputerowy), materiały do rozwijania umiejętności
językowych (polski i angielski), materiały do edukacji artystycznej, materiały piśmiennicze i
papiernicze, gry edukacyjne, programy multimedialne, gotowe zestawy do badania właściwości
środowiska naturalnego, drobne przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych, tablica magnetyczna
suchościeralna, lornetka 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach: pomoce dydaktyczne z
matematyki (bryły, klocki, układanki, program multimedialny, przyrządy), gry edukacyjne, pomoce
edukacyjno – terapeutyczne (logopedia, socjoterapia, program interaktywny), materiały i przyrządy do
przeprowadzania eksperymentów i obserwacji fizycznych i biologicznych, lornetka, mikroskop,
materiały piśmiennicze i papiernicze, puzzle, pomoce dydaktyczne z języka angielskiego (gry, program
multimedialny, książki z ćwiczeniami), materiały edukacyjne do informatyki (słuchawki z mikrofonem,
plansze edukacyjne, program multimedialny) 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach: pomoce
dydaktyczne z języka angielskiego (gry, program multimedialny, książki z ćwiczeniami), pomoce
dydaktyczne z matematyki (gry, układanki, mata podłogowa, książki, przyrządy, naczynia, bryły,
plansze edukacyjne, program multimedialny, książki z ćwiczeniami), artykuły piśmiennicze i
papiernicze, materiały do edukacji artystycznej, programy graficzne i edukacyjne, pomoce edukacyjno
– terapeutyczne (logopedia), mikroskop, (gotowe preparaty do badań, przyrządy do preparacji),
materiały i przyrządy do przeprowadzania eksperymentów i obserwacji przyrodniczych, stół do
doświadczeń, szafa metalowa, drobne przyrządy do ćwiczeń ruchowych, książki 4. Gimnazjum w
Jankowicach: pomoce dydaktyczne z matematyki (układanki, przyrządy, bryły, książki z ćwiczeniami,
gry), materiały i przyrządy do przeprowadzania eksperymentów i obserwacji fizyczno-przyrodniczych,
modele przyrodnicze, lornetka, latarka, urządzenia i materiały do badania właściwości prądu, materiały
piśmiennicze i papiernicze, mapy, tablica magnetyczna suchościeralna typu flipchart, odczynniki i
przyrządy do przeprowadzania doświadczeń chemicznych, książki edukacyjne, gry 5. Gimnazjum w
Świerklanach: pomoce dydaktyczne z matematyki (przyrządy, bryły), materiały i przyrządy do
przeprowadzania eksperymentów i obserwacji fizycznoprzyrodniczych, materiały piśmiennicze i
papiernicze, tablice magnetyczne suchościeralne, mapy, plansze dydaktyczne, modele anatomiczne,
mikroskop cyfrowy wraz z przyrządami do preparacji, lornetka Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawierają Załączniki nr 2÷6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/09/2016
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT81400
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P.W. ANTARES Witold Ziołek, p.w.antares@gmail.com, ul. Waryńskiego 32, 58-370, BoguszówGorce, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 86125,10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86125,10
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 105400,57
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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