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Zakup wraz z dostawą sprzętu gimnastyczno -
rehabilitacyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, ul. Rycerska 13 w Legnicy dofinansowanego
ze środków PFRON w ramach programu „Edukacja - program
pomocy w dostępie do nauki dzieci i(...)

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą sprzętu gimnastyczno -rehabilitacyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Rycerska 13 w Legnicy dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Edukacja - program pomocy
w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 60.000 EURO
1. Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica - Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica tel. (076)72-12-100, fax. (076)72-12-115, zwana dalej "Zamawiającym", ogłasza przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. „Zakup wraz z dostawą sprzętu gimnastyczno -rehabilitacyjnego dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
ul. Rycerska 13 w Legnicy dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

2. Zamówienie obejmuje : zakup wraz z dostawą sprzętu gimnastyczno- rehabilitacyjnego
o niżej wymienionym asortymencie :

1. Piłka lekarska 5kg z tworzywa klejona, 4 sztuki
2. Piłka lekarska 2,5kg z tworzywa klejona, 2 sztuki
3. Piłka lekarska 1kg z tworzywa klejona, 2 sztuki
4. Piłka do rzutu śr. 76 mm, waga około 0,200 g, wykonana ze skóry, 20 sztuk
5. Piłka – jeż, gumowa śr. ok. 16 cm, 5 sztuk
6.Piłka o spowolnionym ruchu o specjalnej konstrukcji z gumy śr. około 35cm, masa około 220g, 5 sztuk
7.Piłka do rehabilitacji śr 100cm, pompowana, lateksowa, 3 sztuki
8. Piłka z pianki śr 210, sztuk 5
9. Piłka z pianki śr 300, 5 sztuk
10.Walec rehabilitacyjny śr. 55 dmuchany gumowy dł 90 -100 cm, 2 sztuki
11Walec rehabilitacyjny śr. 70 dmuchany gumowy dł 90 – 100 cm, 2 sztuki
12 Piłka do skakania, gumowa śr. 70-80 cm, 4 sztuki
13.Pompka uniwersalna metalowa z kompletem końcówek, 1 sztuka
14Skakanka sznurowa, rączki z tworzywa lub drewniane dł. 2m, 10 sztuk
15 Skakanka długa, dł. 3m sznurowa, rączki z tworzywa lub drewniane, 3 sztuki
16Lina do przeciągania, grubość 3 do 4cm, dł. 15-20 m, 1 sztuka
17. Pachołki z tworzywa, w dwóch kolorach, wys. 25cm, 20 sztuk
18. Laski gimnastyczne - tworzywo, długość standartowa, 20 sztuk
19. Lina do balansowania – rehabilitacyjna, konopna śr. 60 mm, dł. 2m, 3 sztuki
20. Ringo gumowe, standardowe, 16 sztuk
21. Czasza z płótna śr. 4m kolorowa z nylonu, 1 sztuka
22. Worki do tańca z elastycznego materiału
o wymiarach około 0,5m na 1,50m, 4 sztuki
23. Siatka sznurkowa, ze słupkami uniwersalna do gier typu tenis, siatkówka, ringo , roz. 1m x 9,50m,
1 sztuka
24. Tablica z koszem do gry koszykówki , 60cm x 50 cm montowana na drabinki, tablica drewniana.
Kosz metalowy z siatką nylonową, 1 sztuka
25. Stoper elektroniczny z tworzywa sztucznego wielofunkcyjny, 5 sztuk
26. Szarfy w dwóch kolorach : czerwony i niebieski wym. standard (2x10), 20 sztuk
27. Koszulki nylonowe fluorescencyjne żółte lub pomarańczowe, 10 sztuk
28. Woreczki 10 x 10cm wypełnione ryżem lub grochem, 20 sztuk
29. Wózek na kółkach na piłki , metalowy z siatki, wym. 64cm x 64 cm x 100cm poj. ok. 25 piłek, 1sztuka
30. Szafa na sprzęt sportowy z płyty meblowej wys. 200 cm szr.120cm głęb. 50cm, 1 sztuka
31. Taśma parciana, szer. 5cm do wyznaczania boiska na trawie lub w piasku z oczkami do przypinania /szpilkami/, 1 sztuka
32. Taśma miernicza 50m - zwijana, 1 sztuka
33. System Pedalo urządzenie jezdne poruszane siłą mięśni nóg, na kołach, wym. pedału ok. 30cm x 14,5 cm, 2 sztuki
34. System Pedalo-duo urządzenie jezdne poruszane siłą mięsni nóg dla dwóch osób, na kołach wym. pedału ok. 60cm x 14,50cm, 1 sztuka
35. Gra ZIP zestaw składający się z materiału przymocowanego do dwóch uchwytów drewnianych z czteroma piłeczkami w komplecie, 8 sztuk
36. Piłka nożna halowa , szyta z welurowej, syntetycznej skóry, roz 5, 2 sztuki
37. Piłka nożna treningowa , z tworzywa, szyta, 3 sztuki
38.Piłka nożna meczowa, skórzana, szyta ręcznie nie wchłaniająca wody, roz 5, 2 sztuki
39.Piłka siatkowa z tworzywa, szyta, roz 4, 2 sztuki
40.Piłka do siatkówki skórzana, szyta, roz. 5, 2 sztuki
41.Piłka do siatkówki szkolna treningowa , skórzana, ręcznie szyta, roz 4, 2 sztuki
42. Piłka do koszykówki , nylonowa, trwała roz 5,
2 sztuki
43.Piłka do koszykówki treningowa, wykonana z syntetycznej skóry, trwała, roz 7, 2 sztuki
44. Piłka ręczna junior – skórzana, szyta, 4 sztuki
45. Sprzęt do Unihokeja w dwóch kolorach z tworzywa, kije hokejowe w torbie, piłki, 2 bramki metalowe z siatką sznurkową /60 cm x50 cm/,
1 sztuka
46. Gwizdek sędziowski, tworzywo sztuczne, 1 sztuka
47.Gra świetlicowa "Piłka Nożna +8" – sklejka
gra z nakładkami na stół do gry w : piłkarzyki, mini bilard, airhokej, mini tenis stołowy itp., 1 sztuka
48. Tarcza do darta elektroniczna z lotkami, 1 sztuka
50. Materac gimnastyczny w standardzie gr. około 7cm, 4 sztuki
51. Piłka ogólno – dydaktyczna, 4 sztuki
52.Sanki dziecięce z oparciem drewniane, 10 sztuk
53.Stół do tenisa wym. standard , samojezdne, 2 sztuki
54. Lotki do badmintona, syntetyczne/ 6 sztuk/,
profesjonalne, 2 sztuki
55. Rakiety do badmintona, profesjonalne, 10 sztuk
56. Pałeczki sztafetowe, szkolne po 6szt, 3 sztuki
57. Talerz –kołyska urządzenie równoważne z drewna ,podstawa tworzywo, 2 sztuki
58. Deska -równoważnia, 2 sztuki
59. Atlas do ćwiczeń siłowych, umożliwiający ćwiczenia wszystkich partii mięśni, z ławeczką, 1sztuka
60. Rower treningowy stacjonarny, magnetyczny z wielofunkcyjnym urządzeniem elektronicznym, 2 sztuki
61. Zestaw sprzętu gimnastycznego, drewniany stojak zawierający przybory gimnastyczne: laski gimnastyczne, szarfy, koła hula-hop, itp., 1sztuka
62. Tunel do ćwiczeń duży, długości 4m wys. 180cm szer. 60cm, 4 sztuki
63. Dywanik do gry w klasy, syntetyczny z narysowanym wzorem do gry w klasy, 4 sztuki
64. Basen piankowy z piłeczkami wraz z kompletem schodów i zjeżdżalni, 1 sztuka
65.Piłka nożna skórzana ,szyta, 25 sztuk
66. Piłka koszowa, 25 sztuk
67. Piłka siatkowa skórzana, szyta, 25 sztuk
68. Piłka ręczna, piłka mini skórzana , szyta, 25 sztuk

69. Rakietki do tenisa stołowego, 25 sztuk
70. Ringo plastikowe (talerz), 20 sztuk
71. Skakanka sznurowa , rączki plastikowe kolorowe, 25 sztuk
72. Piłka skacząca, gumowa z uszami, 20 sztuk
73.Badminton zawodowy , drewniany, zestaw lotek,
30 sztuk

74. Szachy drewniane, 15 sztuk
75. Ciężarki 0.7 kg, 5 sztuk
76. Ciężarki 3 kg, 5 sztuk
77. Stopery mechaniczne , wielofunkcyjne, 5 sztuk
78. Buty kolce do biegania, 10 sztuk
79. Pompki do piłek-zestaw plastik lub metal, 2 sztuki
80. Drabinki wysokie drewniane , gimnastyczne szer. od 90cm do 1 m wys. do 3m, 15 sztuk
81.Atlas do ćwiczeń siłowych wielofunkcyjny umożliwiający ćwiczenia wszystkich partii mięśni, dla dzieci do 16 roku życia, 1sztuka
82. Stroje na zawody koszulka + spodenki krótkie , dresy /bluza + spodnie długie, 15 sztuk
83. Krążki z gumy, 25 sztuk
84.Zestaw sprzętu gimnastycznego, bieżnia+ rowerek + stepper + rowerek, 4 sztuki
85.Ławeczka gimnastyczna – drewniana dł. 3 m w standardzie, 1 sztuka
86.Drabinka rehabilitacyjna – drewniana dł. 2,40 cm szerokość 1m w standardzie, 1 sztuka
87.Drążki rehabilitacyjne – do drabinek metalowe – 1m, sztuka 1
88.Ścieżka korekcyjna do Sali gimnastycznej dł. 3m
1 sztuka
89. Piłka lekarska 3 kg, 1 sztuka
90. Piłka do siatkówki klejona z tworzywa, 1sztuka
91. Zestaw dziecięcy do badmintona z siatką i słupkami - mobilny, 1 sztuka

3. Postępowanie o wykonanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.
( Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177 – z późniejszymi zmianami) – dostawa.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania :
1) ofert częściowych,
2) oferty wariantowej.

5. Termin realizacji - do 06.06.2006r.

6. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 – z późniejszymi zmianami).
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 1 do instrukcji dla wykonawców.
6.2. Prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku odbywać się będzie wg załączonego dokumentu określonego w pkt 8 ppkt 8.2 do instrukcji dla wykonawców.
6.3 Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , to znaczy zrealizowali jako Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 do instrukcji dla wykonawców.
W załączniku podać wartość, przedmiot, daty wykonania i odbiorców dostaw wraz z referencjami od poprzednich Zamawiających-odbiorców, potwierdzające że dostawy te zostały wykonane należycie.

7. Wymogi dotyczące oferty :
7.1 Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy należy
załączyć pełnomocnictwo. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7.2 Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.3 Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
7.4 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
7.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.7 Oferty złożone w terminie składania ofert zatrzymuje Zamawiający.
7.8 Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
7.9 Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Uwaga: Zamawiający przypomina, że dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. nr 86, poz. 960 ze zm.) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. nr 110, poz. 1176 ze zm.).

8.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
I.Cena 100%
Punktacja 0 * 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga waga

9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, odebrać można w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 28, tel. 72-12-322.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami :
10.1. wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie;
10.2 wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
10.3 Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną

11. Oferty należy składać do 04.05.2006r. do godziny 12.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

12. Otwarcie ofert nastąpi 04.05.2006r. o godzinie 12.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

13.Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pan Jerzy Mazurek - inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 17, tel. (076) 72-12-238, w godz. 800 - 1500,
2) w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska - inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój numer 22, tel. (076) 72-12-322, w godz. 800 - 1500.

Legnica, kwiecień 2006r.
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