
 

Ząbkowice Śląskie, 2016-12-06 

WPOR.272.82.2016 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU / ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na dostawy pn.:  

Dostosowanie auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich do standardu sali wykładowo – 

egzaminacyjnej w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób 

niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego” 

I. Zamawiający: 

Powiat Ząbkowicki 

ul. Sienkiewicza 11 

57-200 Ząbkowice Śląskie  

tel.74/ 816-28-00,  fax. 74/ 816-28-50 

NIP 887-16-29-254, Regon 890718403 

www.bip.powiat-zabkowicki.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30. 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach 

Śląskich ul. Powstańców Warszawy 8C, 57-200 Ząbkowice Śląskie do standardu sali wykładowo – 

egzaminacyjnej poprzez zapewnienie w niej prawidłowych warunków akustycznych i dostarczenie 

systemu nagłośnienia wraz wyposażeniem multimedialnym. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności 

dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego” dofinansowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

3. Ogólny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:  

- dostawę kotar akustycznych wraz z montażem,  

- dostawę systemu nagłośnienia wraz z instalacją, 

- dostawę wyposażenia multimedialnego. 

Szczegółowo przedmiot zamówienia określają Wytyczne adaptacji akustycznej i projekt systemu 

nagłośnienia auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców 

Warszawy 8C oraz Specyfikacja techniczna wyposażenia multimedialnego stanowiące załącznik Nr 1 i 

3 do niniejszego ogłoszenia. Pomocniczo zakres przedmiotu zamówienia określa również przedmiar 

stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Tam, gdzie w Wytycznych i Specyfikacji oraz pomocniczo w przedmiarze robót, zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują one realizację dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od 

założonych w Wytycznych. 

5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w czynnym obiekcie szkolnym. Prace w auli i terminy jej 

zajęcia Wykonawca uzgodni z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich. 

6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

http://www.bip.powiat-zabkowicki.pl/
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a. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zamówienia, za jakość i zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. 

b. Spełnienia innych wymagań określonych w projekcie umowy oraz wynikających z obowiązujących  

przepisów. 

c. Ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

7. Wymagania dotyczące gwarancji: 

a. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 36 miesięcy, licząc 

od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń, 

b. reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością 

niezwłocznie, bądź w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  32342400-6, 45311100-1, 30213100-6, 38652100-1, 38653400-1 

III. Informacje na temat ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji:  

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 28 luty 2017 r.  

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w postępowaniu wykażą, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wykonali przynajmniej jedną dostawę materiałów akustycznych i sprzętu nagłaśniającego 

o wartości min. 50.000,00 zł brutto z załączeniem dowodu określającego, że dostawa została wykonana 

należycie. 

VI. Kryteria oceny ofert: 

1. Cena, kryterium wagowe: 100 %. 

2. Sposób obliczenia ceny: 

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną 

otrzyma maksymalną liczbę punktów: 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru 

podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty: 

 

      cena oferty najniższej brutto 

           (  -----------------------------------------  x 100 ) x 100 % = ilość punktów 

                    cena oferty badanej brutto  

 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. 

4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł  dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

6. Z Wykonawcą, którego oferta spełni warunki udziału w postępowaniu i przedstawi najkorzystniejszą 

cenę zostanie podpisana umowa.   

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia: 14.12.2016 r. do godz. 10
00

 na adres  

Zamawiającego – Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, biuro podawcze 

pok. 110. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu od 7.30 – 15.30. Oferty 

złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty 

faksem i e-mailem. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie/opakowaniu uniemożliwiającym 
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odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Koperta / opakowanie zawierające ofertę 

winno być zaadresowane do Zamawiającego, opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz 

oznaczone w sposób następujący: „OFERTA na dostosowanie auli Liceum Ogólnokształcącego w 

Ząbkowicach Śląskich. Nie otwierać przed 14.12.2016 r. godz. 10
00

”. 

Niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu nastąpi otwarcie ofert. 

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:   

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie. W przypadku odmowy 

podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez 

Zamawiającego umowy z wybranym Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako 

kolejna najbardziej korzystna. 

IX. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

1. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

2. Terminu i zakresu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

X. Inne informacje:  

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Wypełniony formularz oferty stanowiący - zał. nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

2) Wykaz wykonanych dostaw - zał. nr 5 do niniejszego ogłoszenia.  

3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

3. Dokumenty w niniejszym postępowaniu należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z 

dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda 

ze stron kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. 

4. Oferta, oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionym aktem 

rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 

podmioty. 

7. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. 

Wszystkie pola i pozycje winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie 

wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania 

alternatywnych co treści i formy dokumentów. 

8. Jeżeli oferta i załączniki zostają podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany 

do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

9. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ 

na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 

10. Oferta niekompletna, niespełniająca warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu. 

11. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  

12. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

13. Od wyboru oferty przez Zamawiającego do realizacji zamówienia nie przysługują środki odwoławcze. 

14. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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15. Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz prawo do zamknięcia 

postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

18. Załączniki do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu dostępne są na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem określonym w części I w zakładce Zamówienia od 14.000 do 30.000 

euro na usługi, dostawy i roboty budowalne. 

19. Osobą uprawnioną do  kontaktów z Wykonawcami jest Bartosz Roman tel. 74 816 28 04. 

 

 

 

 

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI 

 

Mariusz Szpilarewicz 

 
 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wytyczne adaptacji akustycznej i projekt systemu nagłośnienia auli  

2. Przedmiar 

3. Specyfikacja techniczna wyposażenia multimedialnego  

4. Formularz oferty  

5. Wykaz wykonanych dostaw 

6. Projekt umowy 
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