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I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Powiat Olecki 
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32  
reprezentowany przez  
 I Liceum Ogólnokształcące im Jana Kochanowskiego w Olecku 
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29 
Email: dyrektor@lo.olecko.pl 
Strona internetowa: www.lo.olecko.pl 
Telefon: 87 523 41 83 Faks: 87 523 41 83 
 
zwane dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn: „Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy 
dydaktycznych” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej 
dalej “SIWZ”.  
Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego 
w Olecku. Oś priorytetowa  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.3  Infrastruktura edukacyjna. 
Poddziałanie 9.3.4  Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.  
 
 
II.INFORMACJE WSTĘPNE. 
1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
3. Wszystkie załączniki stanowią integralna część SIWZ. 
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej www.spolecko.bip.doc.pl 
 
III.TRYBUDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).  
 
IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Wspólny słownik zamówień(CPV):  
  39000000-2 pomoce dydaktyczne 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy 

dydaktycznych. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej SIWZ.  
4. Przedmioty dostarczane do zamawiającego powinny być fabrycznie nowe.  
5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych 
i technologicznych zamawiającego.  

6. Wszystkie wskazania należy rozumieć, jako określenie minimalnych wymagań parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie a art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 
dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.  

7. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

8. W przypadku braku dofinansowania o którym mowa powyżej Zamawiający ma prawo unieważnić niniejsze 
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.  

 
V. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE.  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
 
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.  
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu dostaw.  
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http://www.spolecko.bip.doc.pl/


 

3 
 

 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 22 października 2018 r. termin pożądany.  
 
VIII. 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 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków.  
3) W zakresie zdolności technicznych i zawodowych. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp.  

3. Złożenie przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w SIWZ w rozdziale IX, będzie stanowiło 
podstawę oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a Zamawiający na podstawie dokumentów  
i oświadczeń dokona oceny złożonych ofert.  

4. Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował regułą “spełnia” - “nie spełnia”. Wykonawcy, którzy nie spełnią, 
chociaż jednego z warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.  

5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do niniejszego 
zamówienia, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca  
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

6. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów w zakresie warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach tych podmiotów, jeśli podmioty  
te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.  

7. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 23 
ust. 3 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA. 
 
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 

muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2  

do SIWZ.  
2) Oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 3 do SIWZ.  
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, 
następujących dokumentów /dokumenty te można załączyć do oferty/: 
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz 

odnośnie skazania za wykroczenia na kare aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym  
w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
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upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie  
z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

4) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt. 1 ustawy Pzp. 

5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt.5 i 6 ustawy Pzp. 

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. – wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ /oświadczenie to można załączyć do oferty, jeżeli wykonawca nie należy do żadnej 
grupy kapitałowej/.  

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  
w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie 
przepisy § 7, 8i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje stosowania tzw. procedury odwróconej określonej w art. 24aa ustawy Pzp 
z zastrzeżeniem, że wymagane dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
mogą być załączone do oferty lub złożone po wezwaniu do ich złożenia. 

 
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
I DOKUMENTÓW. 
1. Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień i innych 

informacji odbywać się będzie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie.  
2. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania z Wykonawcami.  
3. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający upoważnia: Izabelę Zaniewską (telefon 87 523 41 

83) – sprawy techniczne i merytoryczne, Tomasz Fimowicz (telefon 602 350 266) – sprawy proceduralne.  
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko 

raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
60 dni.  

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
1. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad: 

1) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2) Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
3) Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 
4) Do formularza oferty należy załączyć formularz cenowy oddzielnie dla każdej części, na którą składana jest oferta, 

z podaniem cen jednostkowych każdego sprzętu/urządzenia.  
5) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.  
6) Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie to winno być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

7) Wszelkie ewentualne poprawki w formularzach muszą być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę/osoby 
upoważnione do podpisania oferty.  

8) W przypadku, gdy Wykonawca składa kopie jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją 
za zgodność z oryginałem).  

3. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie przedmiot zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.  

4. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, zaadresowanej na: I 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29 oznaczona hasłem: 
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„Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych” - nie 
otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 21 września 2018 r. do godz. 10:05.  

5. Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik na każdą cześć – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  
w którym należy podać typ, model i nazwę producenta proponowanego sprzętu/urządzenia.  

6. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać.  
7. Oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób określony powyżej  

z dodatkowym opisem: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY.  
8. Oferta powinna być spięta w sposób trwały i posiadać ponumerowane strony.  
9. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez 

Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, złożone bez wymaganych tłumaczeń, nie będą podlegały 
badaniu i ocenie.  

12. Dokumenty, o których mowa w punkcie IX SIWZ są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z tym, że oświadczenia są składane wyłącznie w oryginale. Zamawiający 
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 
przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,  
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(konsorcjum /spółka cywilna), oferta w takim 
przypadku musi spełniać następujące warunki: 

14. Oferta winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu lub  
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo /upoważnienie wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ należy załączyć do oferty.  

 
XIII. WADIUM.  
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium. 
 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, 19-400 
Olecko, ul. Kościuszki 29 - sekretariat, w terminie do 21 września 2018 r. do godz. 10:00.  
Ofertę złożoną po upływie terminie do składania ofert zwraca się bez jej otwierania.  
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania w dniu 21 września 2018 r.  
o godz. 10:05 w siedzibie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 
29.  
 
XV.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.  
1. Cena powinna być podana: cyfrowo i słownie w złotych polskich.  
2. Zgodnie z załączonym formularzem oferty tj.: cena brutto w tym podatek VAT.  
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Podstawą do obliczenia ceny jest formularz cenowy.   
5. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art.  

87 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
6. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała 

waloryzacji.  
 
XVI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT. 
1. Przy dokonywaniu oceny najkorzystniejszej oferty, stosowane będzie kryterium : 

1) Cena brutto   – znaczenie 60%. 
2) Okres gwarancji  – znaczenie 30% 
3) Termin wykonania – znaczenie 10%.  

2. W kryterium cena, cena oferty zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej. Najniższa cena 
otrzyma maksymalną ilość punktów, tj.60 pkt., pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. 

3. W kryterium okres gwarancji punkty zostaną przyznane w następujący sposób: za okres 24 miesięcy - 0 punktów, za 
okres 36 miesięcy – 10 punktów, za okres 48 miesięcy – 30 punktów. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. 
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4. W kryterium termin wykonania punkty zostaną przyznane w następujący sposób: wykonanie do dnia 22 października 
2018 r. – 0 punktów, wykonanie do dnia 10 października 2018r. – 10 punktów.  

5. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie 
zaokrąglania. 

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty, która stanowić 
będzie sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert.  

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskają taką 
samą ilość punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z niższą ceną a przy takiej samej cenie wykonawcy 
zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.  

8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści 
złożonej przez niego oferty.  

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:         
1) Jest niezgodna z ustawą.  
2) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.  
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
4) Zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
5) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.  
6) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.  
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2.  
8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XVII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ ZABEZPIECZENIU NALEZYTEGO WYKONANIA 
UMOWY.  
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze 

umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  
2. Wzór umowy określa również przypadki, w których może dojść do zmiany umowy. 
3. Przed zawarciem umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej 

współpracę wykonawców występujących wspólnie.  
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania zamówienia. 
 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych  
w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane ustawą, a zawarte w Dziale VI środki 
ochrony prawnej – ustawy Pzp.  
 
XIX. INFORMACJE KOŃCOWE.  
1. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
2. Nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
3. Nie przewiduje się zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
4. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i kodeks cywilny. 
 
XX.ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.  
Załącznik nr 1 – Formularz oferty.  
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu). 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (dot. przesłanek wykluczenia  
z postępowania). 
Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 5 – Projekt umowy.  
Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO. 
Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Powiat Olecki, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32  
reprezentowany przez: 
I Liceum Ogólnokształcące im Jana Kochanowskiego w Olecku 
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29 
 
WYKONAWCA: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
FORMULARZ OFERTY 
 
Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych”. 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn. „Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego  
w Olecku pomocy dydaktycznych”: 
1) Za cenę brutto ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………………… złotych) w 

tym podatek VAT ………… zł (słownie: ……………………………………………………… złotych). 
2. Oświadczamy, że proponujemy okres gwarancji na ………………… miesięcy (24; 36 lub 48 miesięcy). 
3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia ……………… (do 10 września 2018 r.; do 15 września 

2018 r. 
4. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i zapoznaliśmy się ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.  
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  
na warunkach zawartych w umowie oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Następujące części zamówienia /przedmiot zamówienia/ będą powierzone podwykonawcom: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Za prace podwykonawców odpowiadamy jak za własne.  

8. Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie udostępniania innym 
uczestnikom niniejszego postępowania informacji składających się na ofertę a stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa tj. wymienionych stron oferty o numerach ………........................… 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
3. ……………………………………………………. 

………………………….., dnia ………………2018 r. 
        ……………..…………………………………… 
        Podpis osoby uprawnionej  
        do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Powiat Olecki, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32  
reprezentowany przez: 
I Liceum Ogólnokształcące im Jana Kochanowskiego w Olecku 
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29 
 
WYKONAWCA: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa 
Pzp) – dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych” oświadczam, co następuje: 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IX Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 
        ……………..…………………………………… 
        Podpis osoby uprawnionej  
        do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH PODMIOTÓW 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie: …..….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………...……….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
Oświadczam, że podmiot 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…ze zdolności, którego 
korzystam przy potwierdzaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu wbędzie wykonywał zamówienie  
w następującym zakresie ………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 
             
        ……………..…………………………………… 
        Podpis osoby uprawnionej  
        do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 
             
        ……………..…………………………………… 
        Podpis osoby uprawnionej  
        do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
 
 
* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Powiat Olecki, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32  
reprezentowany przez: 
I Liceum Ogólnokształcące im Jana Kochanowskiego w Olecku 
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29 
 
WYKONAWCA: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa 
Pzp) – dotyczy braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych” oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 
i 8 ustawy Pzp. 
 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 
        ……………..…………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy 
Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy 
PZP). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………
………………………………………………………………………. 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 
        ……………..…………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 
Oświadczam,żewstosunkudonastępującego/ychpodmiotu/tów,naktórego/ychzasoby 
powołujęsię w niniejszym postępowaniu, tj.:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 
ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp. 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 
        ……………..…………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 
        ……………..…………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

 
 
 
* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Powiat Olecki,19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32  
reprezentowany przez: 
I Liceum Ogólnokształcące im Jana Kochanowskiego w Olecku 
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29 
 
WYKONAWCA: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 
ustawa Pzp) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych” oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
Oświadczamy, że: należymy / nie należymy1 do tej samej grupy kapitałowej, której inni przynależni Wykonawcy złożyli 
odrębne oferty. 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 
        ……………..…………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

 
 
Wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty (wypełnić jeżeli dotyczy):  
................................................ 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 
        ……………..…………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

 
 
 

 

                                                             
1 Wykonawca wykreśla niepotrzebne 
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Załącznik Nr 5  do SIWZ 

 
UMOWA - Wzór 

na wykonanie dostawy zgodnie z przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym przez Powiat Olecki na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
zawarta w dniu ..................... 2018 roku pomiędzy: 
Powiatem Oleckim z siedzibą w Olecku przy ul. Kolejowej 32, NIP 847-15-15-765 reprezentowanym przez I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku z siedzibą w Olecku przy ul. Kościuszki 29 w osobach: 
- Leszka Olszewskiego - Dyrektora szkoły 
- Izabelę Zaniewską – Główną Księgową 
zwanymi dalej „Zamawiającym” 
a 
............................................................................................................................................., z siedzibą w .......................... 
przy ul. ...................................posiadającym NIP………........, REGON ……………..reprezentowanym 
przez:…………………….................................................................................................................................. 
 zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści:  
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa, została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych” 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych w wyniku, którego za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy.  

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w §2, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.  

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku 
pomocy dydaktycznych”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, zgodnie ze złożoną w ofertą - według 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w SIWZ, który wraz z ofertą Wykonawcy stanowi załącznik 
do niniejszej umowy. 

 
§ 3 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia ………. . 
 

§ 4 
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy Wynagrodzenie 

w kwocie ………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………), kwota netto …………………. zł.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca bezpośrednio lub 

pośrednio w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, w SIWZ oraz złożonej ofercie i nie może 
zostać podwyższone.  

3. Wyłączną podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest 
dokonanie odbioru końcowego wyposażenia, przez Zamawiającego.  

4. Zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, nastąpią przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………………………………………………………….. , w terminie ….  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z zapisami SIWZ.  

5. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę, tj. Powiat Olecki, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, NIP: 847-15-15-765. 
Odbiorcą przedmiotu umowy jest natomiast I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku,  
ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko. 

6. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT w pozycjach, w których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT 
zobowiązanym do rozliczenia będzie Zamawiający, musi zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie” i być wystawiona na 
kwotę netto. Należny podatek VAT z zachowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT zostanie 
przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

7. Za termin płatności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 
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§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy stanowione                 
w tym zakresie przez prawo. W razie stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznego uzupełnienia tych braków, usunięcia tych wad lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.  

2. Wykonawca zapewni następujące warunki gwarancyjne: 
1) Bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym,  
2) Okres gwarancji na cały przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą,  
3) Czas reakcji serwisu 48 godzin oraz gwarantowany czas naprawy 14 dni. Wydłużenie czasu naprawy wymaga 

dostarczenia sprzętu zastępczego, przy czym czas naprawy nie może przekroczyć 21 dni. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie przystąpi do naprawy w terminie wskazanym w umowie Zamawiający uprawniony jest  
do powierzenia naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji,  

4) W okresie objętym gwarancją w przypadku trzech nieudanych napraw, Wykonawca wymieni urządzenie  
na wolne od wad, nie później niż w terminie 7 dni od upływu terminu przewidzianego na naprawę,  

5) Naprawy, usuwanie usterek następuje w siedzibie Zamawiającego, w przypadku konieczności transportu do 
serwisu lub producenta Wykonawca zapewnia transport na swój koszt,  

6) Zgłaszanie usterek podlegających gwarancji zgłaszane będzie telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.   
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości umownej towaru niedostarczonego                   
w ustalonym terminie, za każdy dzień zwłoki,  

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wartości całego 
zamówienia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje szkody.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.  
 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od dnia [powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku zaprzestania finansowania zamówienia ze środków 
unijnych.  

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej w zakresie innym niż wskazał to w ofercie bez 
zgody Zamawiającego, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

5. Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.    
 
Załączniki do Umowy 

 
Załącznik 1 do Umowy – SIWZ. 
Załącznik 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 
 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 RODO  

 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
 
        ………………………………  
         (podpis) 
 
 

 

 


	_Toc357455431

