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Mała Szkoła – Wielka Sprawa 

www.malaszkola.elementarz.edu.pl; e-mail: malaszkola@elementarz.edu.pl; tel/fax. 32/25 25 199   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ogłoszenie 
 

W ramach procedury rozeznania rynku Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, podczas realizacji 

projektu nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mała Szkoła-Wielka Sprawa” w  

szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację „Elementarz” w miejscowościach: 

- Sól-Kiczora (gmina Rajcza) 

- Podzamcze (gmina Ogrodzieniec) 

- Łutowiec (gmina Niegowa) 

- Moczydła (gmina Niegowa) 

- Postaszowice (gmina Niegowa) 

- Tomiszowice (gmina Niegowa) 

 

Zaprasza do składania ofert na dostawę 

 

16 zestawów komputerowych do pracowni komputerowych 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
w ramach projektu „Mała Szkoła – Wielka Sprawa” 

 
1. Dane dotyczące Zamawiającego  

 

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej  
ul. Studencka 18  40-743 Katowice  
Tel. 533 858 215 fax 32/25 25 199  E’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w komputery stacjonarne (kod CPV Wspólnego Słownika 

Zamówień - 30213000-5) szkolnych pracowni komputerowych . 

2. Wykonawca przystępujący do postępowania gwarantuje, że posiada wszelkie licencje do sprzedaży 

wyposażenia objętego niniejszym postępowaniem.  

3. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności CE zgodnie z Ustawą z dn. 30.08.2002 o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami).  

4. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. Nazwa sprzętu Parametry (ewentualnie opis sprzętu) Liczba 
sztuk 

1 Komputer stacjonarny Komputer powinien składać się z kompletu zawierającego: 

I. Jednostka centralna,  

II. Monitor LCD 13-19”,  

III. Klawiatura,  

IV. Mysz,  

V. Głośniki. 

Jednostka centralna powinna zawierać co najmniej:  

1. płyta główna,  

2. procesor (y), 

16 
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3. karta graficzna, 

4. karta dźwiękowa, 

5. pamięć RpM, 

6. dysk twardy (minimum 300 GB), 

7. napęd optyczny (minimum DVD), 

8. karty sieciowe, 

9. modem, 

10. porty zewnętrzne  

11. obudowa 

12. zasilacz. 

    

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz częściowego wyboru ofert.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

 

3. Termin wykonania zamówienia:  
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 28 lutego 2011r.  
 

4. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie:  
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia publicznego,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego,  

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków:  

a) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków (załącznik nr 1 do SZ),  

b) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  

Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 

Zamawiającego.  

 

2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach 

proceduralnych i merytorycznych jest Pani Maria Lorek – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji 

Początkowej. 

  

6. Opis przygotowania oferty  
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,  

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  

- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do Specyfikacji – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu,  

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji),  

- wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do Specyfikacji – kalkulacja ceny,  

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi,  

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć 

właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału,  
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5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,  

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VpT,  

7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,  

8. Ofertę można składać w formie elektronicznej lub papierowej 

 

7. Termin związania ofertą  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni od upływu terminu do składania ofert,  

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu o którym mowa w pkt 7.1 

niniejszej specyfikacji, zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu 

związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 14 dni.  

 

8. Miejsce oraz termin składania i rozpatrzenia oferty  
1. Oferty należy składać do dnia 04.02.2011. do godz. 15:00.  

2. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.02.2011 r. o godz. 15.15. w siedzibie zamawiającego.  

3. Bezpośrednio przed rozpatrzeniem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4. Rozpatrzenie ofert jest jawne.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków po 

wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez rozpatrzenia.  

7. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

9. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 
1. W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji) należy podać cenę netto 

oraz kwotę podatku VpT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN), wyliczoną na podstawie kalkulacji cenowej 

zawartej w załączniku nr 3 niniejszej specyfikacji.  

2. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.  

 

10. Opis kryteriów oceny ofert  
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę dostawy poszczególnych 

sprzętów.  

 

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dostawy  
Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.  

 

12. Załączniki: 
 

Nr Nazwa załącznika 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

2. Wzór druku oferty 

3. Kalkulacja ceny ofertowej pomocy dydaktycznych 

4. Projekt umowy 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej 
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   

Tel. 535 858 215 , fax 32/25 25 199,  e’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 

Załącznik nr 1  
 

 

.........................................................  

/pieczęć Wykonawcy /  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:  

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa 

zamówień publicznych  

5) w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy, nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych  

6) nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jej upadłość nie została ogłoszona, nie 

jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,  

7) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała 

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

wykonania decyzji właściwego organu,  

8) urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, nie zostali 

prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

9) w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,  

10) nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwała się w 

celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie 

zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

sporządzonych przez tych autorów.  

 

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 

prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z 

prawdą. Ponadto Oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z 

prawdą.  

 

 

 

 

..............................................................  

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   

Tel. 535858215, fax 32/25 25 199, e’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 

Załącznik nr 2  
 
.........................................................  
/Nazwa i adres wykonawcy/        .............................................  

/miejscowość i data/  

 

D R U K   O F E R T Y 
Do:  

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice 
 

1. Oferujemy wykonanie dostawy następującego sprzętu:  

 

................................................................................................................................................................................. 

będącego przedmiotem zamówienia za cenę: .......................................................................................zł netto, 

słownie.......................................................................................................zł netto,  

plus podatek VpT ............p, tj. ...................................zł,  
co daje kwotę ...............................zł brutto, słownie....................................................................zł brutto,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej oferty.  

Cena oferty zawiera koszty transportu i rozładowania sprzętu w siedzibie Zamawiającego.  

2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 28 luty 2011 r.  

3. Oświadczamy, że dostarczymy sprzęt fabrycznie nowy.  

4. Na przedmiot dostawy udzielamy gwarancji producenta.  

5. Termin płatności wynosić będzie 14 dni począwszy od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji, tj. 7 dni od 

daty złożenia oferty.  

 

8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

1. Do oferty załączamy następujące dokumenty:  

 

1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1)  

2. Wypełniony druk (kalkulacja ceny załącznik nr 3)  

 

 

..............................................................  

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   

Tel. 533 858 215 fax 32/25 25 199  E’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 

Załącznik nr 3 

 

KALKULACJA  CENY  OFERTOWEJ 
 
 

Lp. Nazwa sprzętu Parametry  
sprzętu 

Cena 
jednostkowa 

(brutto) 

Ilość Wartość  
(brutto) 

      

      

      

      

      

      
 

 
 

 

..............................................................  

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4  

UMOWA 
zawarta w dniu .......................... r. w Katowicach pomiędzy:  

Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej  zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  

........................................................................................................................................  

zwanym dalej „ Wykonawcą”.  

W rezultacie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności, została 

zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: zestawów komputerowych zgodnie z ofertą   

§ 2 

Termin wykonania umowy: do 28 luty 2011 r.  

§ 3 

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

brutto (słownie:..................................), w tym podatek VpT w kwocie .............zł (słownie:.................................) 

w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury VpT.  

2. Faktura VpT zostanie przyjęta i podpisana przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy, 

zaakceptowaniu i przyjęciu jej przez Zamawiającego.  

3. Strony ustalają, że podstawą wystawienia faktury VpT będą protokoły odbioru ilościowo – jakościowego  

Zestawów komputerowych wskazanych w ofercie, dostarczonych zgodnie z Umową.  

4. Dostawca oświadcza, iż został poinformowany o współfinansowaniu dostaw objętych niniejszą umową  

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

§ 4 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w 

formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Na wezwanie Zamawiającego, Dostawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia  

netto wskazanego w §3 punkt 1,  

b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego  

w §3 punkt 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, ponad termin wyznaczony w Umowie,  

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego.  

§ 5 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody 

zamawiającego.  

2. W razie naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

§ 6 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.  

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 8 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby zamawiającego.  

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                      WYKONAWCA: 


