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Zaręby Kościelne: Doposażenie i dostosowanie placówki wraz z wyposażeniem placu 

zabaw w gminie Zaręby Kościelne. Etap I Zakup wyposażenia związanego z 

dostosowaniem pomieszczeń oraz bazą dydaktyczną placówki. Część. 5 Dostawa i 

montaż mebli do wyposażenia szatni, mebli i wyposażenia sal zajęć, rolet okiennych oraz 

zabezpieczeń grzejników dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Zarębach Kościelnych 

Numer ogłoszenia: 209638 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby 

Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie i dostosowanie 

placówki wraz z wyposażeniem placu zabaw w gminie Zaręby Kościelne. Etap I Zakup 

wyposażenia związanego z dostosowaniem pomieszczeń oraz bazą dydaktyczną placówki. 

Część. 5 Dostawa i montaż mebli do wyposażenia szatni, mebli i wyposażenia sal zajęć, rolet 

okiennych oraz zabezpieczeń grzejników dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Zarębach Kościelnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie 

obejmuje dostawę i montaż mebli do wyposażenia szatni, mebli i wyposażenia sal zajęć, rolet 

okiennych oraz zabezpieczeń grzejników dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Zarębach Kościelnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz - opis przedmiotu 

zamówienia, który zawiera nazwy produktów, dokładny opis, wymaganą ilość i parametry. 

Powyższe nazwy stanowią jedynie przykład rozwiązań. Jeżeli w opisie znajduje się powołany 

jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki 

opis ze wskazaniem przykładowym na typ, model. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne winien wykazać, iż 

oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych i funkcjonalnych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

http://www.zareby-kosc.pl/


dokumentów potwierdzających spełnianie opisywanych wymagań.Wszystkie meble i 

wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, być dopuszczone do stosowania w 

placówkach oświatowych i posiadać 24 - miesięczny okres gwarancyjny.Proponowane 

produkty muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności 

producentów na podstawie pozytywnych badań przeprowadzonych w laboratoriach 

posiadających akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spełniać wszystkie wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem. Zamawiający ma prawo zażądać powyższych 

dokumentów przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze najlepszej oferty. Zamówienie 

współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Projektu 

Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.14.33.10-2, 39.15.10.00-5, 

39.11.00.00-6, 39.53.10.00-3, 30.19.59.20-7, 39.51.54.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.07.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, w 

ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., 

oceniany będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

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 wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 



ewidencji, 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

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

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zareby-kosc.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14,07-323 Zaręby Kościelne , pok. nr 10.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 01.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 

14,07-323 Zaręby Kościelne , sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 



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

środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, w ramach Projektu Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne - Priorytet IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


