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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
14-09-2018

Termin składania ofert
24-09-2018

Numer ogłoszenia
1137169

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 24 września 2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół
Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.
Ofertę można składać pocztą na adres: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,
ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, faksem na nr 76 7465180, lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
zs@zs.polkowice.pl, Agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl w nieprzekraczalnym ww. terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
zs@zs.polkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Mietlińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
76 7299267

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i
pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w
Polkowicach”,
w ramach których realizowane będą następujące zadania, stanowiące odrębne części:
Zadanie 1: Zakup oprogramowania do pracowni spedytora w ramach Działania 3;
w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w
Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska
pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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- na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową - 1 szt.
2) Oprogramowanie umożliwiające sporządzanie dokumentacji transportowej - 1 szt.
3) Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie ewidencji i wykorzystania środków transportu - 1 szt.
4) Oprogramowanie umożliwiające rozliczanie usług spedycyjnych - 1 szt.
5) Oprogramowanie umożliwiające planowanie i monitorowanie systemów transportowych - 1 szt.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: polkowicki Miejscowość: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej
Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem głównym zamówienia jest zasadnicza poprawa warunków kształcenia w edukacji
ponadgimnazjalnej zawodowej w Zespole Szkół w Polkowicach. Celem szczegółowym zamówienia jest
dostosowanie wyposażenia do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy - poprzez zakup
oprogramowania wykorzystywanego na stanowiskach, na których zatrudnieni są: technik spedytor.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i
pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w
Polkowicach”,
w ramach których realizowane będą następujące zadania, stanowiące odrębne części:
Zadanie 1: Zakup oprogramowania do pracowni spedytora w ramach Działania 3;
w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w
Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska
pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową - 1 szt.
2) Oprogramowanie umożliwiające sporządzanie dokumentacji transportowej - 1 szt.
3) Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie ewidencji i wykorzystania środków transportu - 1 szt.
4) Oprogramowanie umożliwiające rozliczanie usług spedycyjnych - 1 szt.
5) Oprogramowanie umożliwiające planowanie i monitorowanie systemów transportowych - 1 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zaproszeniu do składania ofert z dnia
14.09.2018 r., stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
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Kod CPV
48190000-6

Nazwa kodu CPV
Pakiety oprogramowania edukacyjnego

Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Zaproszenie do składania ofert

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
nie dotyczy

Potencjał techniczny
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Dodatkowe warunki
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje zmianę umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
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udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:
a) w przypadku, gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie w międzyczasie wycofany ze
sprzedaży/produkcji albo zostanie uznany przez producenta za przestarzały, Zamawiający dopuszcza
możliwość zamiany, oprogramowania wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wersję o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. W takim
przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków
udzielenia zamówienia zawartych w zaproszeniu do składania ofert. Wykonawca w takiej sytuacji jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu pisemnie, iż przedmiot Umowy opisany w pkt 1 niniejszego
zaproszenia został wycofany ze sprzedaży/produkcji lub uznany przez producenta za przestarzały,
jednocześnie proponując zmiany;
b) w przypadku gdy w trakcie rozstrzygania postępowania/realizacji Umowy zaistnieje konieczność
zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia VAT* – w stosunku do towarów, których będzie
dotyczył mechanizm odwróconego obciążenia VAT - Wykonawca będzie wystawiał faktury w wysokości
netto, a wartość Umowy zostanie pomniejszona o wartość VAT, który uiszczał będzie Zamawiający na
podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług; zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy (*jeśli
dotyczy);
c) w przypadku gdy w trakcie rozstrzygania postępowania/realizacji Umowy przestanie istnieć
konieczność zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia VAT* – w stosunku do towarów, których
wcześniej dotyczył mechanizm odwróconego obciążenia VAT - Wykonawca będzie wystawiał faktury w
wysokości brutto, a wartość Umowy zostanie powiększona o wartość VAT, który uiszczał będzie
Wykonawca na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług; zmiana ta nie wymaga zmiany
Umowy (*jeśli dotyczy);
d) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany Umowy pozwalające
na dostosowanie jej do nowych przepisów; zmiany takie nie mogą spowodować zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia.
e) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego;
f) jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
(których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni
wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.
2. Na okoliczność o których mowa w pkt 1 lit a) – f) zostanie sporządzony aneks do umowy z
Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
WYKAZ DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ
OFERTY:
a) Pełnomocnictwo osób upoważnionych do podpisywania oferty oraz do zawarcia umowy, o ile w
imieniu Wykonawcy będzie działał Pełnomocnik, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (wzór stanowi załącznik
nr 2 do zaproszenia)
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzuli społecznej- (wzór stanowi załącznik nr 3 do
zaproszenia).

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h) podrozdziału 6.5 ww.
Wytycznych.

Ocena oferty
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Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
I. Cena (C) - 60%
Proporcje matematyczne wg wzoru:
C= cena najniższa/cena badanej oferty x 60
gdzie:
C- ilość punktów przyznana danemu kryterium
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta o najniższej cenie brutto – 60 punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według wzoru.
II. Termin dostawy (T) - 40%
Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za skrócenie terminu
dostawy w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego - do 30 dni od dnia podpisania umowy;
Punkty za to kryterium zostaną obliczone wg następujących zasad:
- termin dostawy do 10 dni od dnia podpisania umowy - otrzyma 40 punktów
- termin dostawy do 20 dni od dnia podpisania umowy - otrzyma 20 punktów
- termin dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy - otrzyma 0 pkt
Deklarację terminu dostawy należy wpisać w formularzu oferty.

Wykluczenia
1) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publicznego, z postępowania wyklucza się
wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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 instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
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.
(Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
2) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publicznego i spełniania klauzul społecznych, z
postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym.
(Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT POLKOWICKI

Adres
św. Sebastiana 1
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59-100 Polkowice
dolnośląskie , polkowicki

Numer telefonu
767461500

Fax
767461501

NIP
6922274708

Tytuł projektu
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w
Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska
pracy zawodowej"

Numer projektu
RPDS.07.02.01-02-0026/16-00

Inne źródła finansowania
1. budżet powiatu - 15%
2. środki Unii Europejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85%
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