Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zseii.edu.pl

Giżycko: Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatu samochodowego oraz
mechatronicznych zestawów dydaktycznych
Numer ogłoszenia: 129585 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji
Edukacji Narodowej , ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel.
0-87 4283021, faks 0-87 4283021.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zseii.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń i narzędzi
warsztatu samochodowego oraz mechatronicznych zestawów dydaktycznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa urządzeń i narzędzi warsztatu samochodowego oraz
mechatronicznych zestawów dydaktycznych. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części,
opis każdej części zawiera rozdział 4 SIWZ. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na
które może złożyć ofertę jeden Wykonawca. Ponieważ Zamawiający nie może opisywać
przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków
pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający
nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków
towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i Wykonawca może zaoferować przedmiot
równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i należy rozumieć, jako
określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to,
że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów
wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w
zakresie jakości.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8, 31.70.00.00-3, 34.30.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o
akceptacji warunków umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ;
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.zseii.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół
Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko,
sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
im. KEN ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko, 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: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego
przez Zamawiającego: Motoryzacyjna współpraca w edukacji jest współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3:
Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Urządzenia i narzędzia warsztatu samochodowego.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Podnośnik
synchroniczny samochodu 2. Wyważarka komputerowa 3. Montażownica
automatyczna 4. Urządzenie do ustawiania świateł z podwójnym laserowym
pozycjonerem 5.Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi. 6. Stół warsztatowy
Dokładny przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ (rozdział 4).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8, 31.70.00.00-3, 34.00.00.000.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mechatroniczne zestawy dydaktyczne.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw
panelowy - Oświetlenie pojazdu samochodowego. 2. Zestaw panelowy- Układy
zapłonowe. 3. Zestaw panelowy - Sensoryka systemów pojazdowych 4. Zestaw





panelowy - Aktoryka systemów pojazdowych 5. Zestaw panelowy. Podstawy
elektroniki i elektrotechniki pojazdowej 6. Układy kierownicze 7. Skrzynia
przekładniowa ręczna 8. Silnik benzynowy rzędowy na stojaku obrotowym 9. Silnik
wysokoprężny ZS na stojaku obrotowym 10. Dwuobwodowy układ hamulcowy 11.
System bezpieczeństwa biernego 12. Stanowisko testowania alternatorów. Dokładny
opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ ( rozdział 4).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8, 31.70.00.00-3, 34.30.00.000.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

