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ED.042.6.2014

Częstochowa, 16.04.2014 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip.czestochowa.pl

Częstochowa: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa podręczników z
ćwiczeniami do nauki języka obcego branżowego na potrzeby realizacji projektu
pn. Akademia Młodego Zawodowca w Zespołach Szkół w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 129874 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3707100, faks 34 3707170.
•
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: bip.czestochowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem
zamówienia jest zakup i dostawa podręczników z ćwiczeniami do nauki języka obcego
branżowego na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Młodego Zawodowca w
Zespołach Szkół w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa podręczników z ćwiczeniami do nauki
języka angielskiego branżowego (grafika komputerowa, technik informatyk, gastronomia,
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fryzjerstwo, logistyka, język biznesu, branża elektroniczna, branża budownictwo, branża
energia odnawialna, branża mechanik lotniczy-awionik) na potrzeby realizacji projektu
pn. Akademia Młodego Zawodowca w 10 Zespołach Szkół w Częstochowie oraz zakup i
dostawa podręczników z ćwiczeniami do nauki języka niemieckiego branżowego
(budownictwo, branża energia odnawialna, fryzjerstwo) na potrzeby realizacji projektu
pn. Akademia Młodego Zawodowca w 3 Zespołach Szkół w Częstochowie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00-1, 22.11.00.00-4.
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: Okres w dniach:
14.
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)
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Wypełniony druk OFERTA (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji),
zawierający: - oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
przetargowego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP; - oświadczenie, że Wykonawca
spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 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, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. b) wykaz oferowanych produktów, jako
załącznik do druku OFERTA - w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie
mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia:
bip.czestochowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Agnieszka Wójcik tel. 034/37 07 554 pokój
302..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 24.04.2014 godzina 08:30, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta (parter),
stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
Otwarcie ofert: 24.04.2014 r. godz. 09:00 w sali 118..
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
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: tak
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