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Ogłoszenie

Numer

2021-21457-45947

Id

45947

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.12.01.02-24-0566/19 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny

Tytuł

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział 
przedszkolny

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

Warunki zmiany umowy

1.�Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik nr 5
2.�Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej: 
Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy  w zakresie:  
1)�terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach: 
a)�działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 
zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których 
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; 
b)�zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będących następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
c)�umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w szczególności                        z powodu  znany 
technologii wykonania, 
d)� zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 
e)�przedłużenia prowadzonych robót budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu 
przedszkola zadania Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny;
2)�pozostałych zmian:
a)�zmiana rachunku bankowego Wykonawcy. 
b)�zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych 
teleadresowych Dostawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego 
faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-30
1. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-30

Data ostatniej zmiany

2021-04-30

Termin składania ofert

2021-05-10

Planowany termin podpisania umowy

2021-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Olsztyn
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
NIP: 9492190518

Osoby do kontaktu

Agnieszka Celeban
tel.: +48 343285076
e-mail: aceleban@olsztyn-jurajski.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa i montaz wyposażenia

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Meble

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej  w Turowie o oddział 
przedszkolny – dostawa i montaż wyposażenia 
2.�Przedmiot zamówienia współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) priorytet: XII. Infrastruktura 
edukacyjna, poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT
3.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania oraz 
we wzorze umowy – załącznik nr 5 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 
pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie 
ofert równoważnych lub o wyższych parametrach technicznych, estetycznych, eksploatacyjnych i 
użytkowych.
W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, 
gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i 
standardy jakościowe lub lepsze niż konkretny produkt wskazany w opisie z nazwy lub pochodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Okres gwarancji

Zgodnie z deklaracja oferenta , Minimalny okres gwarancji 24 miesiące, Max okres 36 miesiecy 

Kody CPV

39100000-3 Meble
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39130000-2 Meble biurowe
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
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39161000-8 Meble przedszkolne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

częstochowski

Gmina

Olsztyn

Miejscowość

Turów

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2021-08-15

Opis

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny – dostawa i montaż 
wyposażenia

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 2
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Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 2

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 2

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 2

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na: 
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika, 
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Zamawiający w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych wymaga 
przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych 
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Kompletna oferta musi zawierać:
1.�Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2
2.�Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych – stanowiące załącznik nr 4
3.�Szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania 
4.�Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwę i adres firmy (o ile są mu 
wiadome na tym etapie) 
2.�Stosowane pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca 
ustanawia pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w 
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3.�Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 
(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4.�Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 60%
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin gwarancji 40%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-30 - data opublikowania

-> 2021-05-10 - termin składania ofert

-> 2021-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-08-15 - Etap1 (koniec): Dostawa / Meble / 
1.�Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej  w Turowie o oddział 
przedszko... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Meble / 
1.�Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej  w Turowie o oddział 
przedszko...


