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             Bytom, 14.09.2016 r.  
 Oznaczenie sprawy: BOE.2262.01.2016 
   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 209 000 euro  

   
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
 
Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Uczeń 
w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Bytomski Ośrodek Edukacji 
ul. Żeromskiego 42 
41-902 Bytom 
Telefon: 32 281 33 68 
Fax:      32 281 07 09 
Strona internetowa Zamawiającego: www.boe.edu.pl 
godz. pracy: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.00 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 
przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp”. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych. Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, 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. 

2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:  
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 
39160000-1 Meble szkolne 
 

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 części - zadania.  
4. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. 
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5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy 
dydaktycznych i materiałów stanowią załączniki - Formularze cenowe - Załączniki 5a-
5z). 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, 
oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, 
nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone  
w SIWZ oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach 
prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych. 

7. Dostarczone pomoce dydaktyczne i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, 
certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych 
obowiązującym prawem. 

8. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za 
wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia 
odbioru dostawy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca dostawy. 
Miejscem dostawy są szkoły wymienione poniżej: 

a) Gimnazjum nr 2; pl. Klasztorny 2, 41-902 Bytom – części: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g; b) Gimnazjum nr 4; ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom (Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 w Bytomiu) – części: 5h, 5i, 5j, 5k; c) II Liceum Ogólnokształcące; ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu) – części: 5l, 5m, 5n; d) VII Liceum Ogólnokształcące; ul. Webera 6, 41-902 Bytom (Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu) – części: 5o, 5p, 5r; 

e) Technikum nr 5; ul. Webera 6, 41-902 Bytom (Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu) – części: 5s, 5t, 5u; 
f) Bytomski Ośrodek Edukacji; ul. Żeromskiego 42, 41 – 902 Bytom – części: 5w, 5z.  10. Zgodnie z „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w ramach projektów 
współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach 
kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w PO lub SZOOP. Wydatki ponoszone na zakup 
środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.  W związku z powyższym Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli wartość 
jednostkowa zaoferowanej pomocy dydaktycznej (materiałów) będzie równa lub 
wyższa niż 350 PLN netto dla pozycji, którą w Formularzu cenowym w kolumnie 8 
zaznaczono jako „NIE”. 

11. Oferty częściowe 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć  
w odniesieniu do wszystkich części. 
Na każdą część zamówienia należy złożyć oddzielny druk oferty o treści ZAŁACZNIKA 
NR 1 wraz z formularzem cenowym właściwym dla danej części (ZAŁĄCZNIK NR 5A do 
5Z). 
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12. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, 

13. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany maksymalny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia dla każdej części 
wynosi 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

V. Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu.  
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli zajdą okoliczności określone  

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp. 
3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane  
z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

5. Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 
Wykonawca zostanie wykluczony również w przypadku wystąpienia okoliczności,  
o których mowa w:  
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp  
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp 
c) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp 
d) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp 
e) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy pzp 
f) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy pzp 
g) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp 
h) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp 

VI. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie 
publiczne 

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu  

• oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ, 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 
Oświadczenie to Wykonawca składa również w stosunku do każdego  
z podwykonawców, 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 
wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 pkt 3 ustawy pzp: 
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego 
dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, składa dokument w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby., 

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w przypadku skazania na karę 
aresztu - w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 
5 pkt 5 i 6 ustawy pzp. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa 
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp. Wykonawca mający siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, 
składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  
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c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega  
z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności 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 ofert.  

d) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie  
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 ofert.  

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
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reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny 
być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. 

f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu  
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności (ZAŁĄCZNIK NR 6), 

g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (ZAŁĄCZNIK 
NR 6), 

h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 
zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy pzp (ZAŁĄCZNIK NR 6), 

i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym  
w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 
ustawy pzp (ZAŁĄCZNIK NR 6), 

j) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (ZAŁĄCZNIK NR 6), 

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa  
w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: 
Zamawiający nie określa szczegółowego dokumentu poświadczającego spełnianie 
warunku. 

4. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2 i 3: 
a) wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

b) W zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1127) 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów   

1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za 
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pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2. Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone 
zapisem: 
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod 
nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć 
edukacyjnych w ramach projektu "Uczeń w centrum uwagi - bytomski klucz do 
sukcesu"  

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenie, wnioski oraz informacje przekazane za 
pomocą faxu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 
niezwłocznego potwierdzenie faktu ich otrzymania. 

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 
Joanna Kołtowska  - sekretariat - fax.  32 281 07 09, e-mail: boe@boe.edu.pl godz. pracy: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.00 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. Termin związania ofertą 
termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści 

ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.  
Na każdą część zamówienia należy złożyć oddzielny druk oferty o treści 
ZAŁACZNIKA NR 1. 

2. Wraz z ofertą należy złożyć: 
a) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania 

Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub 
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, która składa również każdy  
z wykonawców – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie i każdy  
z podwykonawców, 

c) w przypadku wspólnego  ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ustanowienie  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

d) Informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku, 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców, 

4. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty 
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język 
polski, 
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5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
6. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których 

mowa w pkt. VI, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem.  

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 

8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien 
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi 
wykazać, że:  

a) informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 
przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, 
d) wskazać potrzeby uznania danego dokumentu lub jego części za tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 
9. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca, 

10. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się   
z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych  

w ramach projektu "Uczeń w centrum uwagi - bytomski klucz do sukcesu"  
Nie otwierać przed 22.09.2016 r. godz. 11:15 " 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać do dnia  22.09.2016 r. do godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego, 
adres: 

Bytomski Ośrodek Edukacji 
ul. Żeromskiego 42 
41-902 Bytom, sekretariat   

2. Dla ofert przesyłanych pocztą, przez posłańca lub złożonych osobiście liczy się data  i 
godzina dostarczenia do w/w pokoju. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.09.2016 r. o godz. 11:30. Miejsce otwarcia: 
Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Żeromskiego 4241-902 Bytom, sekretariat. 
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XII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do 

SIWZ, 
2. Cenę należy podać dla każdej części zamówienia oddzielnie. 
3. Wykonawca winien w Formularzu cenowym - Załącznik 5a – 5z: 
a) w kolumnie 6 załącznika 5a-5z  podać cenę jednostkową netto danej pozycji; 
b) w kolumnie  10  załącznika 5a-5z pomnożyć ilość danego towaru przez jego cenę 

brutto i wpisać łączną wartość brutto pozycji. 
c)  Wykonawca winien zsumować wartość brutto wszystkich pozycji w ramach części - 

zadania oraz przenieść tę kwotę do Formularza ofertowego – ZAŁĄCZNIK NR 1 do 
SIWZ 

4. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym - ZAŁĄCZNIK NR 1, sumaryczną cenę 
brutto dostawy (cyfrowo i słownie) dla danej części zamówienia, gwarantującą 
wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zamówienia określonego dla niniejszego 
postępowania z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia 

5. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony 
w niniejszej specyfikacji, 

6. Cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania 
umowy z zastrzeżeniem postanowień umownych. 

7. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej  
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  
z tymi przepisami. 

8. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie  
w walucie PLN. 

9. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych Zamawiający poprawi je na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, przyjmując za prawidłową cenę netto danej 
pozycji wskazaną w kolumnie 6. 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
 

Nazwa 
kryterium 

waga 
(znaczenie
)% 

sposób liczenia wg wzoru 
 

cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt 
Gdzie: 
Cmin - najniższa cena 
Cof - cena badanej oferty 
Ca - liczba punktów w kryterium cena 
Wa - waga w ocenianym kryterium 

termin dostarczenia 
Wb=40,00 Wymagany maksymalny termin dostarczenia wszystkich części zamówienia wynosi 30 dni, 
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przedmiotu zamówienia licząc od dnia zawarcia umowy.  Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin 
dostarczenia przedmiotu zamówienia dłuższy niż 30 dni zostanie odrzucona, gdyż nie będzie 
spełniała wymagań zamawiającego.  Cb= ((Tmin/Tof) x Wb) x 100 pkt Gdzie: 
Tmin – najkrótszy termin 
Tof - termin badanej oferty 
Cb - liczba punktów w kryterium termin 
Wb - waga w ocenianym kryterium 

 
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium, 
3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt., 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu, która 

w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. 
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 

1 ustawy pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
7. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do 

pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".  
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Z wykonawcą, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 

zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3 
do SIWZ, 

2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa  
w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp, 

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru 
ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą na wezwanie Zamawiającego do 
złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem 
podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy  
o współpracy podmiotów działających wspólnie. 

4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e)  
w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy  
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby 
upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru. 

5. W przypadku wyboru tego samego Wykonawcy na więcej niż jedną część 
zamówienia, Zamawiający przewiduje (dopuszcza możliwość) podpisanie jednej 
umowy, obejmującej te części zamówienia, dostosowując odpowiednio zapisy 
umowy.  

6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
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uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że 
zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne postanowienia umowy 
Istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.  

XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia 

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi 
zgodnie z działem VI ustawy pzp. 

XVIII. Załączniki do specyfikacji 
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,  
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 – wstępne oświadczenie o  niepodleganiu wykluczeniu, 
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - wzór umowy, 
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie, przynależność do grupy kapitałowej 
5) ZAŁĄCZNIK NR 5a-5z - formularz cenowy, 
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 
 

 
Komisja Przetargowa powołana w dniu 6.08.2016 r.  
 

1. Monika Skorus  ……………………………… 
2. Sabina Pająk   ……………………………… 
3. Joanna Kołtowska  ……………………………… 
4. Grzegorz Babraj  ……………………………… 
5. Dorota Pupiec-Nierychło ……………………………… 

 
 
 
 
 
 
Bytom, dnia 14.09.2016 r. 
   
 


