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ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU 
 

A d r e s :   u l. K o ś c i e l n a 1 0;    2 7 -2 1 5  W ą c h o c k  
 

tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 
 

adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail – szkolawachock@o2.pl  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
-DOSTAWA- 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 euro 

 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2010 Nr 113 , poz.759 z późn. zm.) na zadanie: 

Dostawa zabawek do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku. 
 
Część 1. Zamawiający: 

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 
ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock 
NIP: 664 145  20 64; Regon: 000 272 922 
tel. 41 271 50 79,   fax. 41 271 58 13 
e-mail: szkolawachock@o2.pl 
 
Część 2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy SIWZ, prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, a w sprawach nieuregulowanych 
ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 
z późn. zm.) 

Część 3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zabawek do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37500000-3 Gry i zabawki 
 

Lp. Nazwa Ilość Opis produktu 

1 Zabawka Tablet 
edukacyjny  

18 Funkcje zabawki: 
1. Nauka pisania, liczenia, malowania.  

http://www.zpowachock.edu.pl/
mailto:szkolawachock@o2.pl
mailto:szkolawachock@o2.pl
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2. Rozwija umiejętności planowania, logicznego 
myślenia, przewidywania. Ćwiczy refleks i zręczność 
(Zadania zręcznościowe, ćwiczenie pamięci, zagadki 
logiczne) 

3. Posiada aplikację, dzięki którym można poznać literki 
i cyferki.  

4. Funkcja stworzenia rysunków od podstaw, 
5. Funkcja wyboru rysunku do pomalowania. 
6. Funkcja odtwarzania filmów i muzyki.  
7. Posiada dyktafon, kalkulator, ustawienia efektów 

dźwiękowych 
8. Funkcja podłączenia do komputera.  
9. System dotykowy ekranu  
10. Możliwość rozszerzenia pamięci o kartę SD 
11. Możliwość podłączenia słuchawek 
12. Pełna Polska wersja językowa 
13. Kolorowy ekran dotykowy 
14. Wbudowany mikrofon 
15. Wbudowane głośniki 

 
Zestaw zawiera: 
- Edukacyjny tablet  
- Przewód USB do komputera 
- Instrukcja obsługi (j.polski) 
- Ładowarka sieciowa 

 

1) Wykonawca gwarantuje dobrą, jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone 
artykuły są nowe, posiadają atesty oraz zawierają cechy podane w SIWZ. 

2) Zabawki wymienione w specyfikacji są przeznaczone dla dzieci od lat 3 do 5. 
3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie do Zespołu Placówek Oświatowych w 

Wąchocku ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock 
 

Część 4. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.12.2012r. 

Część 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
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3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 
6) spełniają warunki udziału w posterowaniu o których mowa w art. 22. Ust. 1 ustawy Pzp. 
 
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu żądanych przez Zamawiającego będzie 

dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków według formuły spełnia - nie spełnia. 
Dokumenty powyższe powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

Część 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. Formularz ofertowy Wykonawcy składają według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ.  

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,               
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (zał. 2 
do SIWZ 

3. Pełnomocnictwo określające jego zakres- w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje jego 
pełnomocnik lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną (forma 
pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza), 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, 
poz. 1817). 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę. 

Część 7. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: 

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie zgodnie z wyborem zamawiającego (za pośrednictwem poczty lub faksem) 
Pytania muszą być skierowane na adres: 

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 
ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock 
fax. (41) 27 158 13 
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Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.    Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na  
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
 

3. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na tej stronie internetowej na której 
znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania,  

4. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy 
Pzp. 

5. Uprawniona osoba do kontaktowania się z Wykonawcami: 

mgr Dorota Janas  
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku 
tel. 41 27-150-79 
Pon. - Piątek w godz. 7:30 - 15:30 
ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock 
 

Część 8. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

Część 9. Termin związania ofertą: 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Część 10. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i dokładny adres Zamawiającego, nazwę i dokładny  adres 
Wykonawcy oraz napis: 

„Przetarg nieograniczony: 

Dostawa zabawek do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku  
 Nie otwierać do dnia 19-12-2012 r. do godz. 09:30” 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, w formie uniemożliwiającej 

jej zdekompletowanie. 
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.  
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
7. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich. 
8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 
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9. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z 
ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.  
12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa wyżej, polega na 

zasobach innych podmiotów, powinien w tym celu przedstawić pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. 
 

Część 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat: 

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 
ul Kościelna 10, 27-215 Wąchock 
do dnia 19-12-2012 r. do godz. 09:00 

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie odwołania. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19-12-2012 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego 
(Sekretariat): 

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 
Ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock 
 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zadania. 

Część 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien  
w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą prowadzone 
również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Ostateczna cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Część 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  
z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się 
kierował następującymi kryteriami: 

 cena oferty – 100%, 

 oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, 

 wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
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Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: 
                        cena najniższa 
cena  oferty = ---------------------- x 100 pkt. 
                        cena badana 
gdzie:  

 cena najniższa – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych, 

 cena badana – wartość brutto oferty badanej; 
 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu o ustalone 
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska 
największą ilość punktów (zaproponuje najniższą cenę) 

Część 14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Wybrany wykonawca przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizacje 
zamówienia w trybie zgodnym z art. 94 oraz artykułami zawartymi w dziale IV ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także na warunkach określonych  we wzorze 
umowy stanowiącej  załącznik nr 3 do SIWZ.  

4. Część 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Część 16. Istotne dla stron postanowienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy: 

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach: 
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- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły 
w czasie realizacji zamówienia, 

- jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami, 
których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie 
mogły, 
- w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest 
zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.  
 
Część 17. Środki ochrony prawnej 
Wykonawcom i uczestnikom postępowania , jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,  
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI art. 179 do 198 wg ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 Nr 113, 
poz.759 z późn. zm.). 
 
Część 18. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiające nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

Część 19. Postanowienia końcowe: 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Część 20.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 2  
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
 
 
ZATWIERDZAM: 
 
Wąchock 2012-12-10                         
            Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku 


