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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.legnica.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup pomocy dydaktycznych i 

elementów wyposaŜenia w ramach projektu indywidualizacji nauczania DOBRY START W SZKOLE 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kontynuacja zadania z 2011 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1) Zakup pomocy 

dydaktycznych i elementów wyposaŜenia w 4-ech częściach jak niŜej: Część nr 1: - zestaw pomocy 

dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym dla zagroŜonych dysleksją - 8 zestawów opis 



przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 6 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW - Rozdział 2 

siwz Część nr 2: - zestaw pomocy dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych - 7 zestawów opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 7 do INSTRUKCJI 

DLA WYKONAWCÓW - Rozdział 2 siwz Część nr 3: - zestaw pomocy do zajęć logopedycznych - 9 

zestawów - lustra logopedyczne - 10 sztuk - Logo-gry - 1 sztuka - Cyfrowy korektor mowy - 1 sztuka 

opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 8 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW- Rozdział 

2 siwz Część nr 4: - zestaw pomocy dydaktycznych dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk 

matematyczno - przyrodniczych 11 zestawów opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 9 do 

INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW - Rozdział 2 siwz 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

na koszt własny (własnym transportem) pomoce dydaktyczne i elementy wyposaŜenia będące 

przedmiotem zamówienia do poszczególnych -wymienionych poniŜej szkół. 3) Do kaŜdej z 

dostarczonych pomocy powinny być dołączone luzem (nie przyklejone) co najmniej po 2 nalepki z 

logami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej, a takŜe informacją o 

współfinansowaniu zakupu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki). Odbiorcami części będą: Część nr 1 SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, SP 7, 

SP 10, SP 18, SP 19 - po jednym zestawie Część nr 2 SP 2 ,SP 4, SP 6, SP 9, SP16, SP 18, SP 19 

- po jednym zestawie Część nr 3 zestawy pomocy: SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, SP 7, SP 9, SP 10, SP 

18, SP 19 - po jednym zestawie lustra logopedyczne - SP 1 (1 szt.), SP 2 (1 szt.), SP 4 (1 szt.), SP 

6 (1 szt.), SP 7 (1 szt.), SP 9 (2 szt.), SP 10 (1 szt.), OSM I (2 szt.) Logo-gry - SP 9 (1 szt.) Cyfrowy 

korektor mowy - SP 9 (1 szt.) Część nr 4 SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, SP 7, SP 9, SP 10, SP 16, SP 18, 

SP 19, OSM I - po jednym zestawie Dane teleadresowe szkół: - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Powstańców Wielkopolskich, ul. Kamienna 20A, tel. 76 85-46-538 - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 

Głogowska 50, tel. 76 86-23-812 - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego, ul. 

Piastowska 3, tel 76 723-31-03 - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, Al. 

Piłsudskiego 3, tel. 76 854-69-32 - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego, ul. Polarna 1, tel. 76 723-88-11 - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31, tel. 

76 72-31-30 - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Zofii Kossak, ul. Jaworzyńska 47, tel. 76 723-31-41 - 

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy, ul. Grabskiego 5, ul. 76 721-01-68 - Szkoła 

Podstawowa Nr 19, Al. Rzeczypospolitej 129, tel. 76 723-08-10 - Szkoła Podstawowa Nr 20 w 

Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1, tel. 76 72-33-450 - OSM I 

w Zespół Szkół Muzycznych, ul. Chojnowska 2, tel. 76 86-22-636 4) Szkoły są zobowiązane 

odebrać od Wykonawcy dostarczone pomoce dydaktyczne, wyposaŜenie, urządzenia i wyroby 

protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z fakturą dostawy kaŜda. 5) JeŜeli w opisie przedmiotu 

zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- naleŜy przyjąć, Ŝe 



wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, 

uŜytkowe, co oznacza, Ŝe Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty w tej części przedmiotu 

zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uŜytkowych nie gorszych niŜ 

zaproponowane przez Zamawiającego. 6) Zgodnie z treścią art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 - ze zmianami) jeŜeli w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania pod względem cech, parametrów lub 

rozwiązań technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równowaŜnych, co do 

ich cech, parametrów lub rozwiązań technicznych, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe pomocy 

dydaktycznych, wyposaŜenia, urządzeń i wyrobów uŜyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny 

być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe pomocy dydaktycznych, 

wyposaŜenia, urządzeń i wyrobów zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Obowiązek udowodnienia równowaŜności leŜy po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. 

ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. katalogów, opisów producenta, wydruków ze strony 

internetowej itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą 

potwierdzały równowaŜność pomocy dydaktycznych, wyposaŜenia, urządzeń i wyrobów.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 10. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniŜszy 

warunek udziału w postępowaniu: Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonują, w 



okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie 1 zamówienie obejmujące: 1- dla części nr 1: 

dostawę min 5 zestawów: pomoce dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

dla zagroŜonych dysleksją - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie np. referencje Odbiorców, protokoły zdawczo-

odbiorcze, kserokopie faktur itp. 2- dla części nr 2: dostawę min 5 zestawów: pomoce dla 

dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie np. 

referencje Odbiorców, protokoły zdawczo-odbiorcze, kserokopie faktur itp. 3- dla części 

nr 3: dostawę min 5 zestawów logopedycznych - z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe 

dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie np. referencje Odbiorców, 

protokoły zdawczo-odbiorcze, kserokopie faktur itp. 4- dla części nr 4: dostawę min 5 

zestawów: pomoce dydaktyczne dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk 

matematyczno - przyrodniczych - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie np. referencje Odbiorców, protokoły zdawczo-

odbiorcze, kserokopie faktur itp. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia 

Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. b) wykazu 

do kaŜdej części na którą składana jest oferta wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert , a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z 

załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są 

wykonywane naleŜycie np. referencje Odbiorców, protokoły zdawczo-odbiorcze, 

kserokopie faktur itp. - załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz + 

ww. dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie. UWAGA: Wykonawca moŜe załączyć z ww. katalogu dokumentów - dokument 

potwierdzający, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie obejmujący 

kilka lub wszystkie części. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia/nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 



POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 



rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

określonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• próbki, opisy lub fotografie  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Formularz oferty wg załączonego wzoru Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 

ust.1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe wykona zamówienie siłami 

własnymi w 100 % - wg załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w 

umowie - wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 5. Zaakceptowany załącznik ( załączniki od 6 do 9) dotyczący części na 

którą Wykonawca składa ofertę. W przypadku zaoferowania rozwiązań równowaŜnych, co do cech, 

parametrów lub rozwiązań technicznych, pomocy dydaktycznych, wyposaŜenia, urządzeń i 

wyrobów Wykonawca winien opisać je w kolumnie pn. OPIS WYROBU RÓWNOWAśNEGO w tym 

załączniku i załączyć do oferty np. katalogi, opisy producenta, wydruki ze strony internetowych itp. - 

czyli opis, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały 

równowaŜność pomocy dydaktycznych, wyposaŜenia, urządzeń i wyrobów. 6. Wypełnioną umowę 

wg Rozdziału Nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wszystkich części na które 

składana jest oferta, odrębna umowa dla kaŜdej z części-wypełnienie i akceptacja umowy nie 

stanowi zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 7. W przypadku Wykonawców 



ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskaŜą Zamawiającemu 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania i podpisywania 

oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku 

niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy kaŜdy Wykonawca musi złoŜyć dokumenty 

sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania 

Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców. 8. W sytuacji gdy Wykonawca, 

zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunków określonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców- 

Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegał będzie na wiedzy i 

doświadczeniu oraz osobach zdolnych wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 5 do Instrukcji dla 

Wykonawców- Rozdział 2 siwz. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.legnica.eu 



Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta 

Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22- Referat Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

04.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Zamówienie współfinansowane - Program DOBRY START W 

SZKOLE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


