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Przedmiotem zamówienia jest utworzenie miedzy szkolnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej  w Brzezinach…

Ogłoszenie

Numer

2022-33858-92089

Id

92089

Powstaje w kontekście projektu

RPSW.08.03.06-26-0007/21 - TIK KLIK - SUKCES w MIG

Tytuł

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie miedzy szkolnej 
pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej  w Brzezinach w 
ramach projektu „TIK KLIK – Sukces w MIG” 
Dostawa pomocy szkolnych oraz sprzętu komputerowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

1.�Umowę można zmienić w następujących okolicznościach:
a)�W przypadku przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy i podpisania umowy, Zamawiający może 
przedłużyć termin dostawy; maksymalny termin przedłużenia - 30 dni. 
b)�Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot 
umowy. Zmiana cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, dotyczy wyłącznie 
ceny (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto pozostanie bez zmian. Zmiana 
cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie 
wynagrodzenia za świadczenie Wykonawcy po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT;
c)�Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia zadania, gdy wskutek epidemii wirusa 
Sars-Cov-2 Wykonawca nie będzie w stanie ukończyć zadania w terminie. We wskazanym powyżej 
przypadku okres przedłużenia umowy nie może uniemożliwić  wykonania zadania w terminie 
2.�Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na 
piśmie aneksu, który stanowić będzie  integralną część umowy;
3.�Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 litr. a i  litr. b; litera c.
4.�Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
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5.� Strony zastrzegają możliwość odstąpienia od niniejszej umowy, na podstawie jednostronnego 
oświadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (epidemia 
Sars-Cov-2)

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-11
1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. zalacznik nr 2- oświadzcenie o spełnieniu warunków
3. załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań
4. załącznik nr 4-Klauzula Rodo
5. załącznik nr 5 - wzór umowy
6. Załącznik nr 6 -Równoważność programów
7. rozeznanie ceny

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-02-11

Data ostatniej zmiany

2022-02-11

Termin składania ofert

2022-02-24 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINA MORAWICA / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA 
PAWŁA II W BRZEZINACH
Szkolna 1
26-026 Brzeziny
NIP: 6572533019

Osoby do kontaktu

�Aleksandra  Głodek
tel.: 605 075 354
e-mail: sekretariat@zsbrzeziny.pl

Części zamówienia
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Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa pomocy szkolnych oraz sprzętu komputerowego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt biurowy

Opis

Znak: 2/BRZ/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 
W BRZEZINACH
ul. Szkolna 1
26-026 Brzeziny
tel. (041) 3114055 fax (041) 3114055
Adres strony internetowej: www: https://zsbrzeziny.pl
e-mail: sekretariat@zsbrzeziny.pl
NIP: 6572533019 Regon: 001217434
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest postępowanie: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Umowa o dofinansowanie nr: RPSW.08.03.06-26-0007/21-00
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ROZEZNANIE RYNKOWE

Dotyczy:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie miedzy szkolnej pracowni komputerowej w Szkole 
Podstawowej 
w Brzezinach w ramach projektu „TIK KLIK – Sukces w MIG” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 8.3.6. Wzrost jakości edukacji ogólnej 
– ZIT. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1.�PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa pomocy szkolnych oraz sprzętu komputerowego
Okres realizacji zamówienia:���do 31.03.2022
Miejsce realizacji zamówienia:���Szkoła Podstawowa w Brzezinach

1.2 Zakres zamówienia

Wyposażenie pracowni przedmiotowej – komputerowej 
Kody CPV (CPV 30213100-6, CPV 30213100-6 CPV 32322000-6,)

1)�Komputer stacjonarny –  1 szt.  – opis parametrów w formularzu ofertowym
2)�Laptopy 24 szt. – opis parametrów w formularzu ofertowym
3)�Zestaw  Smartfloor Mobile Audio Rewalidacja – 1 szt.  – opis parametrów w formularzu 
ofertowym
4)�Zestaw Smartfloor programowanie – 1 szt. – opis parametrów w formularzu ofertowym
5)�Pakiet aplikacji do Smartfloor w tym karta rowerowa i szachownica, koduj z AVą – opis 
parametrów w formularzu ofertowym
6)�Zestaw 6 robotów – 1 szt. – opis parametrów w formularzu ofertowym
7)�Robot do nauki języka angielskiego wraz z oprogramowaniem oraz  programami tematycznymi
8)�Kompleksowe rozwiązanie do wideokonferencji wyposażone w zaawansowaną kamerę, głośniki 
oraz zestaw mikrofonów.
 cdn w rozeznaniu ceny i załącznikach
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Okres gwarancji

W przypadku braku uregulowania przedmiotowej kwestii w zapisach specyfikacji przyjmuje się  okres 
gwarancji jako 24 miesięcy.

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
32322000-6 Urządzenia multimedialne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

kielecki

Gmina

Morawica

Miejscowość

Brzeziny

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Na potwierdzenie spełnienia 
powyższych warunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu udziału w 
postępowaniu – załącznik nr 2. UWAGA !!!!!! W przypadku braku oświadczenia (załącznik nr 2) 
złożonego wraz z ofertą przez Wykonawcę, jego oferta zostanie odrzucona. Wykonawca może w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach (związanych 
z przedmiotem zamówienia) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
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do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (W takim przypadku 
oświadczenie podmiotu na którym Wykonawca polega musi być dołączone do oferty i zaznaczone 
na oświadczeniu o spełnieniu warunków stanowiącym załącznik nr 2 - punkt 2, nie złożenie w/w 
oświadczenia lub nie wpisanie podmiotu w oświadczeniu o spełnieniu warunków – skutkować będzie 
odrzuceniem oferty).

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie 
o spełnieniu udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. UWAGA !!!!!! W przypadku braku 
oświadczenia (załącznik nr 2) złożonego wraz z ofertą przez Wykonawcę, jego oferta zostanie 
odrzucona. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach (związanych z przedmiotem zamówienia) innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 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. (W takim przypadku oświadczenie podmiotu na którym Wykonawca polega musi być 
dołączone do oferty i zaznaczone na oświadczeniu o spełnieniu warunków stanowiącym załącznik 
nr 2 - punkt 2, nie złożenie w/w oświadczenia lub nie wpisanie podmiotu w oświadczeniu o spełnieniu 
warunków – skutkować będzie odrzuceniem oferty).

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie 
o spełnieniu udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. UWAGA !!!!!! W przypadku braku 
oświadczenia (załącznik nr 2) złożonego wraz z ofertą przez Wykonawcę, jego oferta zostanie 
odrzucona. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach (związanych z przedmiotem zamówienia) innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
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tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. (W takim przypadku oświadczenie podmiotu na którym Wykonawca polega musi być 
dołączone do oferty i zaznaczone na oświadczeniu o spełnieniu warunków stanowiącym załącznik 
nr 2 - punkt 2, nie złożenie w/w oświadczenia lub nie wpisanie podmiotu w oświadczeniu o spełnieniu 
warunków – skutkować będzie odrzuceniem oferty).

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie 
o spełnieniu udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. UWAGA !!!!!! W przypadku braku 
oświadczenia (załącznik nr 2) złożonego wraz z ofertą przez Wykonawcę, jego oferta zostanie 
odrzucona. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach (związanych z przedmiotem zamówienia) innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 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. (W takim przypadku oświadczenie podmiotu na którym Wykonawca polega musi być 
dołączone do oferty i zaznaczone na oświadczeniu o spełnieniu warunków stanowiącym załącznik 
nr 2 - punkt 2, nie złożenie w/w oświadczenia lub nie wpisanie podmiotu w oświadczeniu o spełnieniu 
warunków – skutkować będzie odrzuceniem oferty).

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wypełniony i podpisany druk oferty ��                                            �- załącznik nr 1.   
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ���- załącznik nr 2.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ���- załącznik nr 3.

Typ

Dodatkowe warunki udziału
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Opis

UWAGA !!!!!! W przypadku powiązania osobowo lub kapitałowo Wykonawcy z Zamawiającym jak i 
braku oświadczenia (załącznika nr 3) złożonego wraz z ofertą przez Wykonawcę, jego oferta zostanie 
odrzucona. Oferta zostanie odrzucona, gdy Wykonawca nie skreśli odpowiednich zapisów w/w 
oświadczeniu (tzn. oświadczenie podpisane przez Wykonawcę, ale bez wymaganego wykreślenia 
dotyczącego powiązania lub braku tego powiązania).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena = 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-02-11 - data opublikowania

-> 2022-02-24 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


