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Ogłoszenie nr 499430-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.  

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5: Dostawa sprzętu 

dydaktycznego dla ZSMiO Nr 5 w Łomży 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Projekt: „Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 

wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
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zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, krajowy 

numer identyfikacyjny 18273900000, ul. ul. Przykoszarowa  22 , 18400   Łomża, 

woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-86 2186239, e-mail jkocon@poczta.onet.pl, faks 0-86 

2186239.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zsmio.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
Tak  

www.bip.zsmio.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 
Tak  

www.bip.zsmio.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie 
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
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Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Oferta musi sporządzona w formie pisemnej i złożona za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 

1529 oraz z 2015r. poz. 1830 z późn. zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Łomży ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża, pokój 100 (sekretariat) 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu dydaktycznego 

dla ZSMiO Nr 5 w Łomży  

Numer referencyjny: ZSMIO.26.1.3.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
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robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, 

uruchomienie u Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu stanowiącego wyposażenie 

pracowni szkolnych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22. Przedmiot 

zamówienia został podzielony na 10 (słownie: dziesięć) części zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczane urządzenia mają być skonfigurowanie w 

taki sposób, żeby były gotowe do wykonywania pomiarów, badań i innych zadań zgodnie z 

ich przeznaczeniem. Część 1 - Zestawy komputerowe – 9 sztuk; Zamówienie polega na 

dostawie zamówionego sprzętu. Część 2 - Ploter laserowy – 1 sztuka; Zamówienie polega na 

dostawie zamówionego sprzętu, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w budynku 

Zamawiającego oraz przeprowadzenie instruktażu minimum 8 godzinnego dla min. 2 

operatorów-dydaktyków z zakresu użytkowania i obsługi plotera laserowego CNC; Część 3 – 

Zestaw do badania maszyn elektrycznych- 1 sztuka; Zamówienie polega na dostawie 

zamówionego sprzętu, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia w budynku 

Zamawiającego oraz przeprowadzenie instruktażu z zakresu użytkowania i obsługi 

dostarczonego zestawu; Część 4 – Oscyloskopy cyfrowe z multimetrem – 6 sztuk; 

Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. Cześć 5 – Sterowniki PLC wraz z 

panelami operatorskimi i oprogramowaniem – 3 sztuki; Zamówienie polega na dostawie 

zamówionego sprzętu. Część nr 6 - Stacja lutownicza hotair i grotowa - 4 sztuki; Zamówienie 

polega na dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 7 - Stacja rozlutowująca- rozlutownica - 2 

sztuki; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 8 - Stołowa lupa z 

podświetleniem LED - sztuk 2; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. Część 

nr 9 - Stacja lutownicza do elementów BGA, SMD - sztuk 2; Zamówienie polega na dostawie 

zamówionego sprzętu. Część nr 10 - Zasilacze laboratoryjne. Zamówienie polega na dostawie 

zamówionego sprzętu.  

 

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

30200000-1 

30213000-5 

30231300-0 

30236000-2 

30232140-7 

38636100-3 

42611000-2 

18142000-6 

31100000-7 

38900000-4 

31700000-3 

38342000-4 
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38552000-9 

38341300-0 

31682210-5 

48000000-8 

42661100-8 

31000000-6 

44511000-5 

44512000-2 

38000000-5 

30237280-5 

38900000-4 

39162110-9 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
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Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 

osób: Nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP  
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Wszystkie postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera wzór umowy stanowiący 

załącznik nr 2 do SIWZ. Treść umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla 

Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający 

z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w 

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i ofercie. 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków przewidziany w 

art. 144 ustawy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-01-15, godzina: 10:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

Do oferty Wykonawca dołącza: 1.Oświadczenie o nie podleganie wykluczeniu z 

postępowania – wg załącznika nr 7 do SIWZ. 2. Specyfikację techniczna oferowanego 

wyposażenia - wg załącznika nr 3 do SIWZ lub specyfikację techniczną producenta danego 

elementu. 3. Zobowiązanie innych podmiotów – wg załącznika nr 6 do SIWZ (jeśli dotyczy) 

4. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej - w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 

ustawy 5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli 

uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych 6. 

Oświadczenie o braku przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z 

innym wykonawcą - załącznik nr 5 do SIWZ (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp), 

Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, tj. informacji z otwarcia ofert. Pozostałe dokumenty 

złożymy na wezwanie Zamawiającego. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Zestawy komputerowe 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zestawy 9 sztuk komputerów będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w 

czasie prowadzonych zajęć edukacyjnych. W szczególności do nauki zagadnień związanych z 
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programowaniem sterowników PLC i symulacji układów mechatronicznych oraz dostępu do 

Internetu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30236000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 2 Nazwa: Ploter laserowy 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Ploter laserowy - sztuk 1- wykorzystywany będzie jako pomoc dydaktyczna w 

czasie prowadzonych zajęć edukacyjnych z zakresu nauki obsługi maszyn sterowanych 

numerycznie. W szczególności do zapoznania z podstawowymi zasadami pracy i 

postępowania z urządzeniami tego typu. Zapoznania z zasadami BHP obsługi takich 

urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232140-7, 38636100-3, 42611000-2, 18142000-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 3 Nazwa: Zestaw do badania maszyn elektrycznych 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zestaw urządzeń - 1 sztuka - służył będzie poznaniu zasady działania i regulacji 

układów napędowych z silnikiem asynchronicznym trójfazowym połączonym z prądnicą 

obcowzbudną prądu stałego. Układ do badania maszyn elektrycznych umożliwić ma poznanie 

właściwości mechanicznych silnika asynchronicznego i prądnicy prądu stałego. Zestaw ma 

umożliwiać wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych i mechanicznych silnika i 

prądnicy oraz zdjęcie charakterystyk mechanicznych silnika przy różnych parametrach 

zasilania i obciążenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 31100000-7, 38900000-4, 31700000-3 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 4 Nazwa: Oscyloskopy cyfrowe z multimetrem 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
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budowlane:Oscyloskopy - 6 sztuk - wykorzystywane będą do badania przebiegów i 

mierzenia wielkości elektrycznych w ramach prowadzenia doświadczeń z zakresu układów 

elektrycznych i elektronicznych w układach analogowych jak i cyfrowych. Wykorzystanie 

tych urządzeń ma umożliwić zapoznanie się uczniów z podstawowymi ich zastosowaniami 

oraz z zasadami wykonywania pomiarów z ich zastosowaniem. W szczególności do 

zapoznania z podstawowymi zasadami pracy i postępowania z urządzeniami tego typu. 

Zapoznania z zasadami BHP obsługi takich urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38342000-4, 38552000-9, 38341300-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 5 Nazwa: Sterowniki PLC wraz z panelami operatorskimi i oprogramowaniem 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Planowany sprzęt w ilości 3 kompletów – sterowniki PLC i panele operatorskie 

wykorzystywany będzie w pracowni zawodowej do nauki praktycznych umiejętności 

programowania sterowników PLC z zastosowaniem paneli operatorskimi. Będą one służyły 

do nauki jako sterowniki mini linii produkcyjnej, którą uczeń oprócz wykonywanie podłączeń 

elektrycznych będzie również miał za zadanie napisać program sterujący danym fragmentem 

linii. Przedmiotem zapytania są sterowniki PLC oraz panele operatorskie. Aktualnie szkoła 

posiada już 9 sztuk sterowników wraz z oprogramowaniem z rodziny SIMATIC dlatego aby 

zachować kompatybilność nowych urządzeń z już posiadanym proponowany sprzęt musi być 

z serii: SIMATIC S7-1200 wraz z panelem operatorskim współpracującego z tym 

sterownikiem i odpowiednim oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31682210-5, 48000000-8, 39162110-9, 30236000-2 
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 6 Nazwa: Stacja lutownicza hotair i grotowa 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Stacja lutownicza - 4 sztuki na gorące powietrze (hotair) oraz lutownica grotowa 

wykorzystywana będzie do lutowania i rozlutowania elementów elektronicznych. Stacja 

wyposażona w mikroprocesor z precyzyjnym regulatorem PID, który sprawdza parametry 

pracy i koryguje je do zadanych wartości. Stacja ma zapewniać bezpieczeństwo w zakresie 

ESD: ma chronić stanowisko lutowania oraz komponenty przed wyładowaniem 

elektrostatycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 42661100-8, 31000000-6, 44511000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 
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Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 7 Nazwa: Stacja rozlutowująca - rozlutownica 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Stacja rozlutowująca - rozlutownica - sztuk 2. Stosowana będzie do 

wylutowywania elementów elektronicznych z układów bez ryzyka ich uszkodzenia. Musi 

posiadać bezpieczeństwo w zakresie ESD: ma chronić stanowisko lutowania oraz 

komponenty przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Służyć będzie do demontażu 

wszelkiego rodzaju elementów przewlekanych z płytek drukowanych oraz umożliwiać 

demontaż większości komponentów elektronicznych montowanych w technologii 

powierzchniowej - metodą wydmuchu gorącego powietrza. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 42661100-8, 31000000-6, 44511000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 8 Nazwa: Stołowa lupa z podświetleniem LED 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Stołowa lupa z podświetleniem LED - sztuk 2. Wykorzystywane będą do 
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wykonywaniu precyzyjnych prac na stanowisku do lutowania- montaż i demontaż elementów 

elektronicznych oraz kontroli jakości wykonanych połączeń lutowanych na płytkach 

drukowanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44512000-2, 38000000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 9 Nazwa: Stacja lutownicza do elementów BGA, SMD 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Stacja lutownicza do elementów BGA, SMD - sztuk 2. Stacja ma być stosowana 

do montażu elementów i układów elektronicznych w zakresie ich naprawy, kontroli oraz 

konserwacji, obejmuje prace lutownicze: lutowanie lub rozlutowywanie różnych elementów 

elektronicznych takich jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD, itp. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 42661100-8, 31000000-6, 44511000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 
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5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 10 Nazwa: Zasilacze laboratoryjne 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zasilacze laboratoryjne sztuk 2. 1. Zasilacz laboratoryjny 60V/20A – 1 sztuka. 

Zasilacz napięcia stałego służyć będzie do zasilania układów elektronicznych napięciem 

stałym o dużych wymagania prądowych – silnik DC i reklamy świetlne. Zasilacz ma 

umożliwiać regulację ciągłą napięcia wyjściowego i prądu obciążenia. Musi być 

przystosowany do pracy ciągłej pod obciążeniem przez określony czas. 2. Zasilacz 

laboratoryjny 30V/10A DC – 1 sztuka. Zasilacz laboratoryjny napięcia stałego służyć będzie 

do zasilania testowanych układów elektronicznych napięciem stałym przy zadanych 

wymaganiach prądowych. Zasilacz ma umożliwiać regulację ciągłą napięcia wyjściowego i 

prądu obciążenia. Musi być przystosowany do pracy ciągłej pod obciążeniem przez określony 

czas. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237280-5, 38900000-4 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 


