
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smolcu 

ul. Kościelna 2 

55-080 Kąty Wrocławskie 
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie : 

 

„WYPOSAŻENIE NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY W 
SMOLCU”  

 

1. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i konfigurację (sprzętu komputerowego) wyposażenia 
do nowego budynku szkoły w Smolcu w zakresie opisanym szczegółowo w specyfikacji 
rzeczowo-ilościowej zgodnie z załącznikiem nr 5– z podziałem na części, oddzielne wykazy 
zamawianych artykułów danej części: 
 

Część 1. – SPRZĘT KOMPUTEROWY 

 

Część 2. – WYPOSAŻENIE BIURA I SAL 
 
Część 3. – MEBLE 
 
Część 4. –SPRZĘT SPORTOWY I ZABAWKI 
 
Część 5. –  WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ 
 
Część 6 – MASZYNY SPRZĄTAJACE  
 

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 

39 100000-3 

30 200000-1 

30 100000-0 

39 130000-2 

37 520000- 9 

30 230000-0 

32 000000-3 

37 420000-8 

 

2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania  parametrów  jakościowych, 
estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeostwa  i 
gwarancji  minimum  zgodnych  z  elementami  wskazanymi w projekcie. Przed zastosowaniem 
rozwiązao równoważnych należy uzyskad ich akceptację u Zamawiającego. 
Wszystkie urządzenia muszą posiadad aktualne certyfikaty i atesty. Kserokopie kart technicznych, 
certyfikatów i atestów  potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy dołączyć oferty. 
3. Wszelkie prace związane z montażem należy wykonad zgodnie z instrukcją producenta.  



4. Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia (liczone od dnia pełnego 

zrealizowania zamówienia potwierdzonego protokołem). Wykonawca jest zobowiązany zrealizowad 

zamówienie w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyd szkody (np. uszkodzenia) powstałe podczas 

transportu i instalacji przedmiotu zamówienia. Po zakooczeniu prac montażowych Wykonawca jest 

zobowiązany przywrócid teren do stanu pierwotnego. 

 
13.  Termin wykonania zamówienia: DO 20.08.2015  r. 
14.  Dopuszcza  się możliwośd składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania. 
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej  
16 Termin składania ofert upływa dnia 8.06.2015 r.  godz .8:00.  
 Oferty należy złożyd w siedzibie Zamawiającego:  
        Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smolcu ul. Kościelna 2 55-080 Kąty Wrocławskie 
17. Zastosowane kryteria:       cena ofertowa     - waga 97 % 

                                             termin płatności                                 - waga 3% 
18. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert 
19.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest  udostępniona w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej szkoły pod adresem www.zspsmolec.edupage.org  
 20. Warunki udziału w postępowaniu: 

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
a) mają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 
b) wykonają zamówienie w określonym terminie  
c) zaakceptują warunki określone w projekcie umowy, 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  

ustawy Prawo zamówieo publicznych  
e) spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych tj.: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności 
              - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami 
                 zdolnymi do wykonania zamówienia, 
              - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
          f)  złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji. 

21. Osobami uprawnionym do kontaktów z wykonawcami są: 
  - Dyrektor Szkoły Renata Kowalczyk 71 316 84 61 
  - Wicedyrektor Szkoły Agata Wojtyla 697 830 631 
  w godz.800 do 1300 od poniedziałku do piątku (tel. (071) 316-84-61  

 
Ogłoszenie umieszcza się na okres od dnia  28.05.2015 r.  do dnia 8.06.2015 r. 
Smolec, dnia 28.05.2015 r .  

 

DOKUMENTANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE – PLIKI DO POBRANIA 

http://www.zspsmolec.edupage.org/

